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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Регионалната програми за управление на отпадъците за РЕГИОН ПАЗАРДЖИК се 

разработва въз основа на член 52, ал. 6 от ЗУО и реализира възможността 

кметовете на общините – Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, 

Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември включени в Регионалната система за 

управление на отпадъците, да разработят обща програма, с ясно определени  

задължения, отговорности и мерки, засягащи отделните общини, включени в 

РСУО. 

Програма е отворен документ, който може да бъде допълван при следните 
обстоятелства: 
• промяна в нормативната уредба; 
• промяна на фактическата обстановка - приемане на нови членове в 
сдружението, отпадане на член на сдружението; 
• при промяна на обхвата на регионалната система 
по препоръка на компетентните органи; 
• по инициатива на член на сдружението; 
• при конкретизация на инвестиционните проекти; 
 
Чрез Регионалната програма за управление на отпадъците, общините от региона 

ще разпределят отговорностите за постигането на целите по управление на 

отпадъците и ще определят рамката за ефективно управление на общите 

съоражения и инсталации за отпадъци. 

1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Стратегическата цел на настоящата програма е да се постигне високо ниво на 

защита на околната среда в регион Пазарджик, чрез законово регламентирано, 

екологосъобразно и ефективно управление на отпадъците в РЕГИОН 

ПАЗАРДЖИК и постигане на следните основни цели: 

 
Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им 
използване 
Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и  оползотворени 
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните 
отпадъци 
Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна 
среда 
Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на 
йерархията на управление на отпадъците 
 
Настоящата програма обхваща всички дейности по управление на отпадъците, 

които произтичат като задължение на РЕГИОН ПАЗАРДЖИК и общините 
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Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и 

Септември, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 

и е главно насочена към: 

 Разработване на системи за събиране и извозване на смесени битови 

отпадъци; 

 Разделно събиране на „зелени” отпадъци (паркови и градински отпадъци) с 

цел тяхното компостиране; 

 Система за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита и 

други отпдъци в т.ч едрогабаритни отпадъци, които не се обичайните 

неопастни битови отпадъци; 

 Предварително третиране и рециклиране на отпадъци; 

 Депониране на неопастни отпадъци; 

 

2. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА 

Регионалната програма за управлението на отпадъците, включва 9 от общо 12 

общини от Пазарджишка област, а именно: община Пазарджик, община Батак, 

община Белово, община Брацигово, община Велинград, община Лесичово, община 

Пещера, община Ракитово и община Септември. 

Във връзка с управлението на отпадъците на регионален принцип на 08.07.2010г. 

е създадено Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион 

Пазарджик с водеща община – община Пазарджик. 

Регионалната система ще обслужва население от около 230 664 души, съгласно 

данни за броя на населението към 31.2015 г. от НСИ и разпределени по общини 

както следва: 

 
Община 

 
Населени места 

(бр.) 

 
Население на общината 

(бр.) 

 
Население на града 

Пазарджик 32 110302 69384 

Батак 3 5616 2981 

Белово 8 8187 3595 
Брацигово 7 9037 3939 

Велинград 21 34511 21692 

Лесичово 7 5456 - 

Пещера 3 18338 16337 
Ракитово 3 14706 12077 

Септември 15 24511 10502 
ОБЩО 99 230 664 140 507 

Източник: НСИ 

Времевия обхват на Регионалната програмата е 2016-2020г. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА 

 
Характеристиката на територията е представена за всяка община по отделно и за 
региона като цяло, както следва: 
 

А) ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 

 Местоположение 

Община Пазарджик е разположена в Южна България в централната част на 

Горнотракийската низина, на север от Родопите по поречието на река Марица. 

Общината е част от област Пазарджик и Южен централен район. Граничи със 

седем общини от Пазарджишка област – Стрелча, Панагюрище, Лесичово, 

Септември, Ракитово, Пещера и Брацигово, както и с четири общини от 

Пловдивска област – Съединение, Стамболийски, Марица и Родопи.  

Територията на общината има предимство да се обслужва от трансевропейските 

коридори №4, №8 и №10, а Пазарджишка област от коридор №9. Летище Пловдив 

е само на 35 км от града, Пристанище Бургас на 310 км, а столицата София на 108 

км. 

Община Пазарджик заема 14.3% от територията на област Пазарджик, 2.8% от 

територията на Южен централен район и 0.58% от територията на страната. 

В състава на общината се включва административния център – гр. Пазарджик и 

31 села в т.ч. с. Алеко Константиново, с. Априлци, с. Братаница, с. Величково, с. 

Гелеменово, с. Главиница, с. Говедаре, с. Дебръщица, с. Добровница, с. Драгор, с. 

Звъничево, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Ляхово, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. 

Мокрище, с. Овчеполци, с. Огняново, с. Паталеница, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, 

с. Сбор, с. Синитево, с. Топли дол, с. Хаджиево, с. Цар Асен, с. Црънча, с. 

Черногорово, с. Юнаците. 
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Фиг.1. Географско местоположение на Община Пазарджик 

 

 Природно-географска характеристика 

Релефът на общината е равнинен. Надморското равнище варира от 190 до 370м., 

като надморската височина на гр. Пазарджик е 205 м. От двете страни на р. 

Марица и притоците й, се е образувала ниска, но широка незаливна тераса. 

Равнинният релеф и наличните водни ресурси (реките Марица, Тополница и Луда 

Яна), способстват за развитието на селското стопанство, както и за добив на 

електроенергия от ВЕИ. 

Климатът за община Пазарджик е благоприятен умерено-континентален. 

Пролетта настъпва рано, а есента обикновено е топла и къса. Лятото е сухо, а 

зимата – мека до умерена. Характерни за Пазарджишкото поле са и честите летни 

засушавания. 

Водните ресурси на общината са богати. Главен водосборен басейн е р. Марица и 

нейните по-големи притоци – реките Тополница и Луда Яна. Река Марица е най-

пълноводна през зимата и пролетта и е най-слаба именно в летните и есенните 

месеци, когато е нужна за напояване. Наличните в близост язовири се намират в 

област Пазарджик. Това са язовирите „Батак“, „Голям Беглик“, „Малък Беглик“, 

„Белмекен“, „Широка поляна“, „Доспат“, „Тополница“ и др. които се използват за 

напояване и ВИЕ. 

 Демографска и социално-икономическа характеристика 

Демографското състояние на община Пазарджик е в резултат от действието на 

фактори и влияния, които от една страна са характерни за Р. България, а от друга 
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са специфични за територията на общината. Демографското състояние на община 

Пазарджик е представено в следващата таблица. 

Населени 

места 
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брой 

Област 

Пазарджик 
269287 168024 101263 266549 166560 99989 263630 164445 99185 

Община 

Пазарджик 
112373 70728 41645 111551 70321 41230 110302 69384 40918 

Източник: НСИ 

Община Пазарджик е на първо място по брой на населението в региона, като към 

2015г. населението на общината наброява 110302 души. Преобладаващата част от 

населението е концентрирано в общинския център – гр. Пазарджик. Характерно е, 

че отрицателния прираст е по-висок при мъжете, в сравнение с този при жените, 

което е обусловено главно от възрастовата структура и по-голяма средна 

продължителност на живот при жените. Като цяло текущата демографска 

ситуация в общината се характеризира с продължаващо намаляване и 

застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо 

равнище на общата смъртност. 

Икономическа характеристика 

Икономическата структура на предприятията в община Пазарджик е 

фрагментирала, но се открояват водещи отрасли по концентрация на брой фирми 

в тях. Основните отрасли в община Пазарджик по брой участници са търговията 

на дребно с 39% дял, услугите с 16%, търговия на едро с 10%, преработваща 

промишленост с 9% и ресторантьорство с 8% дял. 

Според размера на нетните приходи от продажби на предприятията по данни от 

НСИ на първо място е отрасъл търговия (46% от приходите са от него), следван от 

преработващата промишленост (37% от приходите), строителство (7%), 

транспорт (6%) и здравеопазване (4%). 
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 Фиг.2 Водещи отрасли на икономиката в Община Пазарджик 

 

Б) ОБЩИНА ПЕЩЕРА 

 Местоположение 

Община Пещера е разположена в подножието на незначителните по височина 

северозападни склонове на Западните Родопи, сред живописна котловина на 

площ – 135,4 кв2. Град Пещера е център на Общината, в която влизат селата 

Радилово и Капитан Димитриево. По дефилето на пещерската р. Стара река 

минава пътят, който свързва Общината на изток със селата Бяга, Исперихово, 

Ново село и град Пловдив, на югоизток с град Брацигово, а на запад с градовете 

Батак, Велинград и Доспат и язовирите "Батак", "Беглика", "Широка поляна" и 

"Доспат".  

Град Пещера се намира на 20 км от Пазарджик, 40 км от Пловдив и на 125 км от 

София. 

Търговия
46%

Преработваща 
Промишленост

37%

Строителство
7%

Транспорт
6%

Здравопазване
4%

Община Пазарджик
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           Фиг. 3 Географско местоположение на Община Пещера 

 

 Природно-географска характеристика 

Релефът  на територията на общината е хълмисто-планински. Общината обхваща 

южните склонове на Бесапарските ридове на Западните Родопи, северните 

склонове от Баташкия дял на Западните Родопи и югоизточните склонове на 

Западнородопския рид Къркария (Снежанка).  

Климатът е умерено-континентален, с черти на планински. Не се наблюдават 

резки температурни колебания. Средната надморска височина на град Пещера е 

461 м. Средната годишна температура е 12.6 ºС. Валежите са сравнително добри - 

от 670 до 680 л/кв.м.годишно. 

На територията на Общината съществуват осем гравитачни кладенеца с 

минимален дебит 20 1/8 и максимален дебит 42 1/8, сондажни кладенци с дебит 

30 1/8 и един карстов извор с дебит 12 - 30 1/8. Водните ресурси в Община 

Пещера са достатъчни за 100 % водоснабдяване на населението. През 

територията на Общината протича р. Стара река. 

 

 Демографска и социално-икономическа характеристика 
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Община Пещера е със сравнително стабилно демографско развитие. По данни на 

НСИ, към 2015г., населението на Общината е общо 18 338 души. По брой на 

населението, тя е на пето място сред останалите общини в Oбласт Пазарджик.  

Населени 

места 
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Област 

Пазарджик 
269287 168024 101263 266549 166560 99989 263630 164445 99185 

Община 

Пещера 
18597 16557 2040 18477 16459 2018 18338 16337 2001 

Източник: НСИ 

От представената информация става ясно, че по-голямата част от населението на 

Oбщина Пещера е съсредоточава в града - 16337 души и значително по-малка част 

от него живеят в селата – 2001 души. Като цяло и в града, и в селата на Общината 

преобладаващо е присъствието на жените, в сравнение с  това на мъжете. 

Тенденциите за намаляване на населението в национален мащаб са явно изразени 

и засягат до голяма степен и Община Пещера. 

Икономическа характеристика 

Икономиката на Общината е с промишлено - аграрна структура. 

Структуроопределящите отрасли са химическата, винарската, обувната, 

шивашката и дървообработващата промишленост. Най-многобройни в Общината 

са дружествата, които оперират в сектор търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети – 41 % от общото за Община Пещера. Втория по големина сектор на 

територията на Общината е преработващата промишленост – 17%. След тях 

веднага се нарежда сектор селско, горско и рибно стопанство с дял от 8,12% от 

общо за Общината. Сектори като  транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и 

ресторантьорство, операции с недвижими имоти, хуманно здравеопазване и 

социална работа, строителство, професионални дейности и др. дейности 

наброяват 30,18% от общо намиращите се на територията на Общината. Последни 

като значими за икономическото развитие на Общината са сектори като 

административни и спомагателни дейности, култура, спорт и развлечения, 

доставяне на води, канализационни услуги с– 3,19% 

 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините 

Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и 

Септември 

11 

 

В) ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

 Местоположение 

Община Септември е разположена в най-западната част на Горнотракийската 

низина, северните склонове на Родопите и крайните разклонения на Западна 

(Ихтиманска) Средна гора. Община Септември заема 348,9 кв 2 площ и съставлява 

7,8 % от територията на Пазарджишка област. Намира се на около 20 км. западно 

от Пазарджик. Повече от половината от територията на общината е заета от 

земеделски земи – над 207 хил.дка, около  97 хил. дка са горските площи. Тя 

включва 15 населени места: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Семчиново,  с.Виноградец, 

с.Карабунар, с.Бошуля, с.Ковачево, с.Лозен, с.Ветрен дол, с.Симеоновец, 

с.Злокучене, с.Варвара, с.Славовица, с.Горно Вършило, с.Долно Вършило. 

 
    Фиг. 4 Географско местоположение на Община Септември 

 Природно-географска характеристика 

Релефът на общината е твърде разнообразен, от средно планински до равнинен, 

като територията ѝ попада в пределите на три главни физико-географски области 

на България: Западните Родопи, Ихтиманска Средна гора и Горнотракийската 

низина.  

Климатът е преходно-континентален в равнинните части и предпланински по 

склоновете на планините. Средната годишна температура на въздуха за района на 

община Септември възлиза на 12,2 0С. Най-топъл месец е юли, а най-студен е 
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месец януари. Както и в другите райони на страната, така и на територията на 

общината, най-големи разлики между средните месечни температури има за 

месеците март и април, и за септември и октомври. Периодът със среднодневни 

отрицателни температури е около 40 дни. 

Количеството на повърхностните води на Община Септември се изчислява като 

сума от повърхностните види, които се генерират на територията й главно от 

валежи и количеството води, влизащи в общината чрез р. Марица.  Течащите води 

са представени от транзитно преминаващите през низините долни течения на 

притоците на най-голямата водна артерия – р. Марица. На територията на 

Община Септември притоци на р. Марица са р. Чепинска и р. Бистрица. 

 

 Демографска и социално-икономическа характеристика 

Общият брой на населението в общината към края на 2015г. е 24 511 души. По 

голямата част от населението на Община Септември живее в градовете 

(гр.Септември и гр.Ветрен), а останалата в селата (с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен 

дол, с.Виноградец, с.Горно вършило, с.Долно вършило, с.Злокучене, с.Карабунар, 

с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец, с.Славовица). 
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Област 

Пазарджик 
269287 168024 101263 266549 166560 99989 263630 164445 99185 

Община 

Септември 
25207 10857 14350 24797 10668 14121 24511 10502 14009 

Източник: НСИ 

Относителният дял на населението в градовете показва степента на урбанизация 

на общината и концентрацията на населението в по-големите населени места. 

Жените в общината са малко повече спрямо мъжете - 50,1% жени към 49,9% 

мъже, което е с 0,7 пункта по-малко от нивото за Област Пазарджик (50,8% жени) 

и с 1,3 пункта по-малко от национално ниво. 

Икономическа характеристика 
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Според данните на НСИ, преработващата промишленост е с най-голям дял в 

структурата на местната икономика по всички основни показатели. Освен в 

преработващата промишленост със сериозен ръст на инвестициите в ДМА се 

наблюдава и при отрасъла „Селско, горско и рибно стопанство“. По-големите 

компании, които се явяват и определящи за икономиката на общината, са 

представители на местната индустрия. Най-важните и развити отрасли са: 

машиностроенето, металообработването и хранително-вкусовата промишленост. 

 

Г) ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

 Местоположение 

Община Велинград е разположена в западния дял на Родопите. Общината граничи 

с общините: Белово, Батак, Септември, Ракитово, Якоруда, Белица, Банско, 

Гърмен, Сатовча,  и Доспат. Територията и заема площ от 809.3 км2. Областния 

център отстои на 47 км от гр. Пазарджик, на 80 км от гр. Пловдив, 130 км от гр. 

София и 180 км от границата с Република Гърция. Относителния дял, спрямо 

територията на областта е 18%, а спрямо територията на България 0.72%. В 

състава на общината се включва един град – Велинград и селата Абланица, 

Алендарова, Биркова, Бозьова, Бутрева, Варенци, Всемирци, Горна Биркова, Долна 

Дъбева, Грашево, Долна Дъбева, Драгиново, Кандови, Кръстава, Пашови, Рохлева, 

Света Петка, Цветино, Чолакова, Юндола. 

 
Фиг. 5 Географско местоположение на Община Велинград 
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 Природно-географска характеристика 

Община Велинград е разположена в Чепинската котловина. Тя се простира изцяло 

във високите северозападни части на Родопите, поради което преобладаващия 

тип релеф е планински, надморската височина е от 750-800 м. до 2186 м. 

Характерната особеност на релефа тук са наличието на специфични карстови 

комплекси. 

Климатът във Велинградската община е преходно-континентален със 

средиземноморско влияние, а във високите части е с планинско влияние. Поради 

особеностите на релефа, годишната температурна амплитуда е по-малка и не така 

рязка както в равнините, лятото е прохладно, а зимата –мека. 

Основната дренажна артерия на общината е Чепинската река. Тя се явява и един 

от най-пълноводните притоци на река Марица. Другата по-голяма река в 

общината е река Доспат, която е ляв приток на река Места. 

 

 Демографска и социално-икономическа характеристика 

Съгласно данни от НСИ към дата 03.02.2015г. населението на община Велинград 

наброява 34 511 души.  
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Област 

Пазарджик 
269287 168024 101263 266549 166560 99989 263630 164445 99185 

Община 

Велинград 
40148 25715 14433 39785 25463 14322 39785 25463 14322 

Източник: НСИ 

Гъстотата на населението в общината е под средната за страната – 52.6 души на 

кв2 срещу 71.8 души средно за страната, което в голяма степен се дължи на 

планинския релеф. В периода между последните две преброявания общият брой 

на жителите не се е променил. Селското население е нараснало с 625 души (3.6%) , 

докато в града се наблюдава намаление със същия абсолютен брой (2.4%). 
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Икономическа характеристика 

По показател нетни приходи от продажби най-голям дял от общинската 

икономика се пада на сектор услуги с 68.2%, от които 46.4% се пада на услугите 

търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети и 13% на хотелиерство и 

ресторантьорство. На второ място е секторът на индустрията с 24.1%, от който 

най-голям дял е преработващата промишленост. Последното място се заема от 

селското и горското стопанство на което се пада 4.6%. В сектора на индустрията 

водещи отрасли са дърводобив и дървопреработване, машиностроене, 

хранително-вкусова промишленост, добив на нерудни изкопаеми, строителство и 

др. 

 

Д) ОБЩИНА РАКИТОВО 

 Местоположение 

Община Ракитово е разположена в южна България, в югоизточната част на 

Чепинската котловина в Западни Родопи при надморска височина от 811 м. На 

север община Ракитово граничи с община Септември, на юг с община Батак, на 

запад с община Велинград и на изток с общините Пещера и Пазарджик. Общината 

заема площ от 246 км2 и съставлява 5,5% от територията на Пазарджишка област. 

Общината включва общо 3 населени места – гр. Ракитово, гр. Костадиново и с. 

Дорково.  
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Фиг. 6 Географско местоположение на Община Ракитово 

 

 Природно-географска характеристика 

Релефът на община Ракитово е с преобладаващ планинско-котловинен характер. 

На територията на общината се наблюдават най-различни типове релеф.  – ниско, 

средно и високопланински, котловинен, долинно-терасен, карстов и др. 

Климатът на територията на общината е среднопланински. Средногодишните 

температури са в границите от 4 оС до 11,5 оС . Най-студен е месец януари, а най-

топли са месеците юли и август със средна месена температура от 18оС, която е 

сравнително ниска, поради местоположението на Чепинската котловина. 

Речната мрежа на територията на общината включва основно водосбора на река 

Мътница. Тя изтича от язовир Батак, протича през източната част на Чепинската 

котловина и се влива в Чепинска река, която се явява нейния най-голям десен 

приток. Река Мътница има два основни леви притока – Връбница и Ракитовска 

Стара река. 

 

 Демографска и социално-икономическа характеристика 

За 2015г. населението на Община Ракитово е  14 706 души. 
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Област 

Пазарджик 
269287 168024 101263 266549 166560 99989 263630 164445 99185 

Община 

Ракитово 
14961 12258 2703 14849 12170 2679 14706 12077 2629 

Източник НСИ 

Населението на Община Ракитово е неравномерно разпределено, най-голяма част 

е съсредоточена в по-големите общински центрове. Като цяло  данните за община 
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Ракитово сочат, е в цялостен аспект, тя следва характерните за областта и 

страната демографски тенденции. 

Икономическа характеристика 

Като малка община от Регион Пазарджик, община Ракитово се характеризира с 

икономически показатели, които не оказват съществено влияние върху 

макроикономическото състояние. Структурата на икономиката може да бъде 

определена като аграро-промишлена. Водещи са отраслите на дърводобива и 

дътвопреработката, следвани от търговията на дребно и леката промишленост. 

Влиянието на туризма върху местната икономика също нараства в сравнение с 

предишните периоди, тъй като са в процес на реализация проекти, насочени към 

стимулиране на туристическото развитие. 

 

Е) ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

 Местоположение 

Община Брацигово заема площ от 221 кв2 площ и се намира в Югозападна 

България, южната част на област Пазарджик. Граничи с общините Кричим, 

Пещера, Батак и Девин. Административният център – гр. Брацигово отстои на 26 

км. от областния център Пазарджик и на 42 км. от гр. Пловдив. В състава на 

общината се включват един град  - Брацигово и следните села: с. Бяга, с. 

Исперихово, с. Козарско, с. Жребичко, с. Розово и с. Равногор. 

 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините 

Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и 

Септември 

18 

 

Фиг. 7 Географско местоположение на Община Брацигово 

 Природно-географска характеристика 

Община Брацигово попада в Западнородопската област на Осоговско-Родопската 

зона. В нея се включват части от Бесапарски, Къркарски и Баташки ридове. 

Община Брацигово е с денивелация над 1100 м, между 300 и 1400 м н. в. 

Общинският център гр. Брацигово е с 420 м. н. в.  

Физико-географските условия определят климата в района на общината, като 

преходно-континентален, което се доказва и от стойностите (количествените 

показатели) на основните климатични елементи: средна месечна януарска 

температура – 0,3 ОС; средна юнска – 21,9 ОС; средна годишна – 11,5 ОС. В 

планинските части с надморска височина над 1000 м съответните средни 

температури са по-ниски с 3 ОС от горните. 

Основната водна артерия, минаваща през територията на общината е р.Стара река 

с притоците и Равногорска и Умишка. Реката извира от Батак и Баташката 

планина ( Баташки връх ) или Снежник 2082 м. 

 

 Демографска и социално-икономическа характеристика 

Съгласно данни от НСИ към 2015г. населението на община Брацигово наброява 

9037души. 
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Пазарджик 
269287 168024 101263 266549 166560 99989 263630 164445 99185 

Община 

Брацигово 
9246 3983 5263 9125 3969 5156 9037 3939 5098 

Източник: НСИ 

Населението на община Брацигово нараства до началото на 90-те години, в 

резултат на индустриализацията, след което следва непрекъснат спад. През 

изминалото десетилетие както градското, така и селското население като цяло 
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намалява. За 2015г. от 9037 души, 3939 живеят в град Брацигово и 5098 са жители 

на селата. Налице е тенденцията, характерна както за останалите общини от 

региона, така и за страната като цяло, към застаряване на населението и 

Брацигово не прави изключение. 

Икономическа характеристика: 

Икономическото развитие на община Брацигово през последните десетилетия се 

характеризира с общите показатели на икономическото развитие на малките 

градове в страната като цяло. Територията на община Брацигово дават 

възможност за развитие на земеделие, животновъдство, преработваща 

промишленост, услуги, екотуризъм и почивно дело в територията 

характеризирана  като индустриално-аграрен район с разно отраслово 

стопанство. 

Икономическият профил се оформя от микро, малки и средни предприятия в 

различни отрасли на икономиката - предимно в сферата на леката 

промишленост, като предмета на дейност е съсредоточен най-вече в областите 

на преработката на селскостопанска продукция и шивашката дейност. 

Основната част от предприятията в общината попадат в категорията Малки и 

средни предприятия (МСП) с персонал до 100 човека. 

 

Ж) ОБЩИНА БЕЛОВО 

 Местоположение 

В географско отношение община Белово попада в западната част на Пазарджишка 

област. На изток граничи с общините Септември и Велинград, на запад с община 

Костенец и община Якоруда. Общината включва общо 8 населени места – гр. 

Белово и селата Акаджиево, с. Габровица, с. Голямо Белово, с. Дъбравите, с. 

Мененкьово, с. Момина клисура и с. Сестримо. Административен, индустриален и 

културен център е гр. Белово, който се намира на 28 км от гр. Пазарджик. 
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Фиг. 8 Географско местоположение на Община Белово 

 

 Природно-географска характеристика 

Географските дадености на община Белово са изключително разнообразни, тъй 

като общината се намира в пресечна точка на три планини – Рила, Родопи, Средна 

гора, разделени от пролома на р. Марица и силно врязаната долина р. Яденица 

както и част от Горнотракийската низина. Най-голямата част от общината е в 

Рила, докато Родопската и Средногорската част на общината са с много по-малък 

обхват. 

Територията на общината попада на границата между умерено-континенталната 

и преходно-континенталната климатична област, като към умерено-

континенталната част се отнасят най- западните части на територията. 

Равнинните части се отличават със сравнително по-мек климат. Есента е 

сравнително по-топла от пролетта. 

Главната отточна артерия на Общината е река Марица. Реката пресича 

територията на общината в посока северозапад-изток, като образува пролома 

Момина клисура между Рила и Средна гора. Река Яденица води началото си от 

южните склонове на Славов връх, след местността Куртово. 

 Демографска и социално-икономическа характеристика 

Общият брой на населението в общината към края на 2015г. е 8187г.  
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Област 

Пазарджик 
269287 168024 101263 266549 166560 99989 263630 164445 99185 

Община 

Белово 
8522 3761 4761 8313 3676 4637 8187 3592 4592 

Източник: НСИ 

Видно от представената таблица община Белово, също не прави изключение от 

общата за региона и страната статистика, за намаляване на числеността на 

населението. Причини за това са намалена раждаемост и устойчиво нарастване на 

смъртността. Запазва се от години съществуващата трайна тенденция за 

намаляване на броя на населението, което се дължи основно на отрицателен 

естествен прираст, както и засилени миграционни процеси. 

Икономическа характеристика: 

Съгласно областната стратегия за развитие Община Белово е определена като 

район в индустриален упадък. Най-развиващите се отрасли на икономиката са 

земеделието и животновъдството, тъй кати климатичните ресурси на общината 

предлагат широки възможности за стопанско използване, следвани от някой 

производствени и складови дейности. 

 

З) ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 

 Местоположение 

Община Лесичово е разположена в южната част на Р. България, на територия от 

209,43 кв.км, което представлява 4,7% от площта на Област Пазарджик и 

приблизително 1% от площта на Южен централен район за планиране. В състава 

на общината влизат селата Лесичово, Калугерово и Динката, Церово, 

Боримечково, Памидово и Щърково. 
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Фиг. 9 Географско местоположение на Община Лесичово 

 Природно-географска характеристика 

Релефът на общината е разнообразен. Той представлява съчетание от планински 

полупланински и равнинни територии, части от Ихтиманската и Същинска 

Средна гора на северозапад и разклонения на Горнотракийската низина на юг и 

югоизток. Характерни за територията са сравнително големите разлики в 

надморската височина. Най-високата точка е връх “Бенковски” - 1186 м., а най-

ниските места са с надморска височина от около 300 м. - долината на река 

Тополница. 

По-голямата част от територията на общината попада в преходно-

континенталната климатична област. Малка част на запад е разположена в 

планинската климатична област. Средната годишна температура в общината е 

11,3ºС. Зимните и есенните температури са по-високи, като средната януарска е в 

границата 0ºС и -2ºС 

Повърхностните водни ресурси на територията на община Лесичово са 

представени главно от река Тополница и нейните притоци. Сред тях по-значими 

са р. Яворица (десен приток), р. Криви дол (Боримечковска река – ляв питок). 

 Демографска и социално-икономическа характеристика 

Община Лесичово е със сравнително стабилно демографско развитие. По данни на 

НСИ, към 2015г., населението на Общината е общо 5456 души. 
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Пазарджик 
269287 168024 101263 266549 166560 99989 263630 164445 99185 

Община 

Лесичово 
5382 - 5382 5355 - 5355 5456 - 5456 

Източник: НСИ 

Демографската характеристика на територията на общината е с тенденция към 

намаляване, като  през 2015г. е отбелязан положителен прираст в общината. Най-

малки демографски загуби се наблюдават в селата Динката и Боримечково (под 1 

% средногодишно), а с най-големи демографски загуби са селата с. Церово, с. 

Лесичово, с. Памидово, с. Калугерово, с. Щърково 

Икономическа характеристика: 

Икономиката на общината се определя от хранително-вкусовата и леката 

промишленост и селското стопанство. През последните няколко години 

секторите, в които се отбелязва по-висок растеж, са селското, горско и рибно 

стопанство, хотелиерство и ресторантьорство, докато останалите сектори са с 

редуциран растеж. Спад се наблюдава в заетите лица в сектора от преработващата 

промишленост и транспорта. Секторът на услугите в последните години се 

характеризира със стагниране, независимо че се повишава броят на 

предприятията в търговията и ремонта на коли и мотоциклети. Най-тежко е 

положението в индустриалния сектор (добивна и преработваща промишленост, 

строителство), където отбелязаният спад. 

 

И) ОБЩИНА БАТАК.  

 Местоположение 

Община Батак е една от 12-те общини на Област Пазарджик с площ 677,2 км2, 

представляваща 15,2% от площта на област Пазарджик (втора по размер на площ 

в областта). Тя включва само три населени места – гр. Батак, с. Нова махала и с. 

Фотиново. По-голяма част от територията на община включва землища с много 
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ниска гъстота на обитаване и с разположение с вътрешни планински периферии 

на националната територия. 

Община Батак граници със следните 8 общините – на север с Пещера, на север и 

североизток Брацигово, на изток с Девин, на запад с Велинград, на запад и 

северозапад с Ракитово, на юг с Доспат, на юг-югозапад със Сърница и на юг с 

Борино. 

 
Фиг. 10 Географско местоположение на  Община Батак 

 Природно-географска характеристика 

Община Батак се намира в Западнородопска подобласт на Рило-Родопския масив. 

Релефът на общината е планински. Средната и надморска височина е 1136м. Най-

ниската точка е 770м., а най-високата е връх „Баташки Снежник“ – 2082м. 

Климатът на Община Батак е преходно-континентален, който забележимо е 

повлиян и от надморската височина. В ниския пояс (до 1000м.) климатът е 

преходно-континентален, а в планинския и високопланинския пояс, климатът се 

характеризира като планински. Средната годишна температура е около 10оС. 

Зимата е сравнително мека, като през есенно-зимния период често преобладават 

слънчеви дни. 

Територията на Общината се характеризира и с богати водни ресурси на 

повърхностни и подземни води, поради голямата надморска височина, 

изобилните валежи, дълготрайното задържане на снеговете и наличието на 
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висока дървесна растителност. Територията на Община Батак попада в по-

голямата си част във водосбора на р. Марица и малка част във водосборния 

басейн на р. Доспат. Основната водна артерия протичаща през територията на 

общината е река „Стара река“. Характерно за община Батак е, че тя е една от 

общините в България с най-голяма площ на изградени язовири. Общия воден 

запас на язовирите възлиза на 8355 мил. м3. 

 Демографска и социално-икономическа характеристика 

По данни от НСИ, към 2015г. в Община Батак живеят 5616 души, от който 2981 

души в град Батак и 2631 души в с. Нова махала и с. Фотиново.  
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Пазарджик 
269287 168024 101263 266549 166560 99989 263630 164445 99185 

Община 

Батак 
5830 3121 2709 5709 3037 2672 5616 2981 2635 

Източник: НСИ 

В община Батак има един град – Батак, който е общински център и две села – Нова 

махала и Фотиново, които са със статут на кметства. Степента на урбанизация е 

далеч по-ниска от средната за страната 72,9% и тази от област Пазарджик  По-

голямата част от населението населява гр. Батак. Населението на цялата община 

представлява едва 2% от това на област Пазарджик. 

Гъстотата на населението е едва 8,6 души на км2, т.е. най-ниската в областта и 

далеч по-ниска от средната за областта и страната – съответно 60,4 души на км2 и 

65 души на км2. 

Икономическа характеристика: 

Община Батак се характеризира със сравнително слаба развита икономика. От 

структопределящите отрасли се развиват са земеделието и животновъдството, 

хотелиерство и ресторантьорство, докато останалите сектори са с редуциран 

растеж. 
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В Приложение №1 към програмата са приложени : 
 Анализ на действащите нормативни и програмни документи в 

контекста на правата и задълженията на общините по управление 
на отпадъците 

 Анализ на националната и местната нормативна рамка 
 Програмни документи на национално и местно ниво 

 

Основни изводи от анализа на състоянието на управлението на отпадъците 

в РСУО 

(съгласно т.4.2. от Методическите указания на МОСВ, Утвърдени със Заповед №РД-
211/31.03.2015г. за разработване на регионални програми за управление на 
отпадъците) 
 

В изпълнение на действащата нормативна уредба, общините Пазарджик, Пещера, 
Септември, Велинград, Ракитово, Брацигово, Белово, Лесичово и Батак управляват, 
създават и прилагат управлението на отпадъците в следната йерархична структура 
на управление: 
 
А) НА МЕСТНО НИВО 
На местно ниво, общините членове на РСУО изпълняват задълженията си чрез 
местни програми и наредби, както следва: 
 

 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 

- Програма за управление на отпадъците - към настоящия момент, 

Общинската програма за управление на отпадъците е с изтекъл срок и е 

несинхронизирана с актуалното законодателство и стратегически документи в 

областта на управление на отпадъците. Актуализацията и синхронизирането се 

осъществява чрез изготвянето на Регионална програма за управление на 

отпадъците на регион Пазарджик, в която ясно се разграничават отговорностите и 

задълженията на всяка от общините. 

- Наредба за определяне на отпадъците на основание чл. 22 от ЗУО – На 

основание чл.22, ал.1 от ЗУО e разработена „Наредба за определяне условията и 

реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, 

претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни 

отпадъци, включително биоразградими, опасни битови отпадъци, масово 

разпространени отпадъци на територията на община Пазарджик”, съответстваща 

на новите законови изисквания. Същата  е приета с Решение № 144/ 30.07.2014 

год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет  Пазарджик.  

 ОБЩИНА ПЕЩЕРА 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините 

Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и 

Септември 

27 

 

- Програма за управление на отпадъците – към настоящия момент Община 

Пещера има изготвен проект на програма за управление на отпадъците за период 

на действие 2016-2020г., съгласно чл. 52 от Закона за управление на отпадъците 

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

среда (ЗООС) и съвпадаща с периода на действие на Националния план за 

управление на отпадъците (НПУО 2014-2020 г.), приет от Министерският съвет на 

22.12.2014 г. 

- Наредба за управление на отпадъците на Община Пещера, приета с 

Решение №402/27.09.2013г. – към настоящия момент Община Пещера има 

приета наредбата, изготвена на основание чл. 22 от ЗУО, която доразвива на местно 

ниво нормите за управление на отпадъците заложени в ЗУО и другите подзаконови 

нормативни документи. С нея се урежда управлението на отпадъците на 

територията на община Пещера, като съвкупност от права и задължения, действия и 

дейности на физически и юридически лица и еднолични търговци, свързани с 

образуването и третирането на отпадъци на територията на общината. 

 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

- Програма за управление на отпадъците - към настоящия момент, 

Общинската програма за управление на отпадъците е с изтекъл срок и е 

несинхронизирана с актуалното законодателство и стратегически документи в 

областта на управление на отпадъците. Актуализацията и синхронизирането се 

осъществява чрез изготвянето на Регионална програма за управление на 

отпадъците на регион Пазарджик, в която ясно се разграничават отговорностите и 

задълженията на всяка от общините. 

- Наредба за дейностите по управление на отпадъците  на територията на 

Община Септември на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците 

– Община Септември няма разработена наредба. Необходимо е изготвянето и при 

съобразяване със спецификата на общината. 

 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

- Програма за управление на отпадъците - към настоящия момент, Община 

Велинград има изработен проект на програма за управление на отпадъци с времеви 

обхват 2016-2020г., който съответства на периода на действие на Националния 

план за управление на отпадъците (НПУО 2014-2020 г.), приет от Министерският 

съвет на 22.12.2014 г и е разработена в съответствие с изискванията на ЗУО 

относно разработване на общински програми за управление на отпадъците. 

- Наредба за дейностите по управление на отпадъците  на територията на 

Община Велинград на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците 
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– Община Велинград няма разработена наредба. Необходимо е изготвянето и при 

съобразяване със спецификата на общината. 

 ОБЩИНА РАКИТОВО 

- Програма за управление на отпадъците – към настоящия момент, Община 

Ракитиво има изработен проект на програма за управление на отпадъци с времеви 

обхват 2016-2020г., който съответства на периода на действие на Националния 

план за управление на отпадъците (НПУО 2014-2020 г.), приет от Министерският 

съвет на 22.12.2014 г и е разработена в съответствие с изискванията на ЗУО 

относно разработване на общински програми за управление на отпадъците. 

- Наредба за дейностите по управление на отпадъците  на територията на 

Община Ракитово на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците – 

Община Ракитово няма разработена наредба. Необходимо е изготвянето и при 

съобразяване със спецификата на общината. 

 ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

- Програма за управление на отпадъците - към настоящия момент, 

Общинската програма за управление на отпадъците е с изтекъл срок, обхващаща 

периода от 2011 до 2015г. и не е несинхронизирана с актуалното законодателство и 

стратегически документи в областта на управление на отпадъците. Актуализацията 

и синхронизирането се осъществява чрез изготвянето на Регионална програма за 

управление на отпадъците на регион Пазарджик, в която ясно се разграничават 

отговорностите и задълженията на всяка от общините. 

- Наредба за дейностите по управление на отпадъците  на територията на 

Община Брацигово на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците 

– Община Брацигово няма разработена наредба. Необходимо е изготвянето и при 

съобразяване със спецификата на общината. 

 ОБЩИНА БЕЛОВО 

- Програма за управление на отпадъците - към настоящия момент, 

Общинската програма за управление на отпадъците е с изтекъл срок и не 

несинхронизирана с актуалното законодателство и стратегически документи в 

областта на управление на отпадъците. Актуализацията и синхронизирането се 

осъществява чрез изготвянето на Регионална програма за управление на 

отпадъците на регион Пазарджик, в която ясно се разграничават отговорностите и 

задълженията на всяка от общините. 

- Наредба за дейностите по управление на отпадъците  на територията на 

Община Белово на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците – 
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община Белово има изготвена и приета наредба за управление на отпадъците, 

съгласно изискванията на чл. 22 от ЗУО, приета с Решение на Обс №737/31.10.2014г. 

Програмата урежда екологосъобразното управление на отпадъците на територията 

на община Белово, с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното 

въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. 

 ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 

- Програма за управление на отпадъците - към настоящия момент, 

Общинската програма за управление на отпадъците не е несинхронизирана с 

актуалното законодателство и стратегически документи в областта на управление 

на отпадъците. Актуализацията и синхронизирането се осъществява чрез 

изготвянето на Регионална програма за управление на отпадъците на регион 

Пазарджик, в която ясно се разграничават отговорностите и задълженията на всяка 

от общините. 

- Наредба за дейностите по управление на отпадъците  на територията на 

Община Лесичово  на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците – 

община Лесичово има изготвена и приета наредба за управление на отпадъците, 

съгласно изискванията на чл. 22 от ЗУО, приета с Решение на Обс № 521/31.10.2013 

г. Наредбата регламентира условията и реда за изхвърлянето, събирането, 

включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването 

и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, 

опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия, 

разработена съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 

и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за 

предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и 

такси. 

 ОБЩИНА БАТАК 

- Програма за управление на отпадъците - към настоящия момент общинската 

програма не е синхронизирана с актуалното законодателство и стратегически 

документи е областта на управлението на отпадъците. Актуализацията и 

синхронизирането се осъществява чрез изготвянето на Регионална програма за 

управление на отпадъците на регион Пазарджик, в която ясно се разграничават 

отговорностите и задълженията на всяка от общините. 

- Наредба за дейностите по управление на отпадъците  на територията на 

Община Батак на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците – 

Община Батак няма разработена наредба. Необходимо е изготвянето и при 

съобразяване със спецификата на общината. 
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Б) НА РЕГИОНАЛНО НИВО 

Общините Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград, Ракитово, Брацигово, Белово, 

Лесичово и Батак, съвместно и в изпълнение на чл.52 ал. 6 от ЗУО разработват 

настоящата Регионална програма за управление на отпадъците, в която ясно се 

разграничават съвместните им задължения, както и задълженията на всяка от 

общините по отделно. 
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Разпределение на услугите, които общините Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград, Ракитово, Брацигово, Белово, 
Лесичово и Батак ще изпълняват самостоятелно и в РСУО 
 

Отговорности на кметовете на общини, съгласно ЗУО Начин на изпълнение 

самостоятелно В обхвата на РСУО 

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други; 

  

2.  събирането  на битовите отпадъци  и  транспортирането  им до  

депата  или  други  инсталации  и съоръжения за оползотворяването 

и/или обезвреждането им; 

  

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване; 

  

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации 

или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови 

отпадъци; 

  

5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането 

на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата на територията на съответната община; 

  

6.  разделното  събиране на битови  отпадъци  на  територията  на  

общината  най-малко  за  следните отпадъчни материали: хартия и 

картон, метали, пластмаси и стъкло; 

  

7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово 

разпространени  отпадъци  и/или оказва съдействие на организациите 
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за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя 

местата за разполагане на необходимите елементи на системите за 

разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени 

отпадъци; 

8. изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 от ЗУО на общото 

събрание на регионалните сдружения по чл.24, ал. 1 от ЗУО и 

съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и 

подготовка за повторна употреба; 

  

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци 

извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за 

оползотворяване и/или обезвреждане; 

  

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими 

отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите 

елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и 

предаването им за компостиране или анаеробно разграждане; 

  

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 

опасни отпадъци и други  във  всички  населени  места с население, по-

голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при 

необходимост в други населени места; 

само за общините – 

Пазарджик, Велинград, 

Пещера, Ракитово и 

Септември 

 

12. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с 

чл. 12; 

  

13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 

чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг 

подходящ начин; 

  

14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци   
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от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната 

община 

15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени 

за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране 

на почистването им. 

  

16.Провеждане на обществени поръчки за избор на доставчици и 

изпълнители по изграждането на елементите на РСУО 
  

17.Провеждане на процедури по избор на оператор/и на РСУО   

18.утвърждаване на единна цена за третиране на отпадъка, постъпил в 

РСУО 
  

19.Приемане на инвестиционна програма за развитието на РСУО   

20.Определяне на реда и начините за събиране и разпределение на 

дължимата цена от потребителите на РСУО (общините, членове на РСУО) 
  

21.Определяне на цените и сключване на договори с външни ползватели 

на РСУО 
  

22. Осъществяване на контрола на експлоатацията на РСУО и дейността 

на избрания оператор 
  

23. Закриване и рекултивация на излезли от експлоатация депа и 

нерегламентирани сметища 
  



I. II. АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
(съгласно т.4.3. от Методическите указания на МОСВ, Утвърдени със Заповед №РД-
211/31.03.2015г. за разработване на регионални програми за управление на 
отпадъците) 

Анализът на съществуващото състояние за отпадъците за региона са направени на 

база наличната информация за отпадъците в общините Пазарджик, Пещера, 

Септември, Велинград, Ракитово, Брацигово, Белово, Лесичово и Батак, която се 

събира от съответните длъжностни лица в общинските администрации и на база 

публична информация от НСИ, ИАОС, РИОСВ – Пазарджик. 

 

А. Анализ на отпадъците по тип на отпадъка 

 

1. Битови отпадъци 

Дефиниции, съгласно ЗУО: 

По смисъла на ЗУО "Битови отпадъци" са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на 

отпадъците от домакинствата". Към тях се приравняват и отпадъци от търговски 

обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и 

забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното 

количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.  

Количеството на образуваните битови отпадъци е променлива величина, която е 

функция от броя на населението, начина и стандарта на живот на населението, 

населеното място и степента му на благоустрояване, годишния сезон и др. 

Количеството на отпадъците по общини и години е изготвено на база предоставена 

информация от общините Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград, Ракитово, 

Брацигово, Белово, Лесичово и Батак и е представено в следващата таблица: 

Количество на битовите отпадъци за периода 2011-2015 в тонове. 

 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
мярка тона тона тона тона тона 

Община 
Пазарджик 

59 334,00 47 324,31 37 940,43 39 098,03 38 006 

Община 
Пещера 

7 281,00 6 700,00 6 344,50 5 625,65 6200 

Община 
Септември 15 195 5 409 4 951 2 279,1 4842 

Община 
Велинград 

41 371 23 465 19 490 19 265 17130.60 

Община 
Ракитово 

5010 3596 3226 2333 2316 

Община 
Брацигово 

3421,2 3844,2 3778,4 2888 1852 
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Община 
Белово 

3852 6424 3164,43 1689,99 4502 

Община 
Лесичово 

2738,65 1132,34 953,25 691,31 2868 

Община 
Батак 

2207 1450 1015 664 670 

ОБЩО 140 409,85 99 344,85 80 863,01 74 534,08 78 386.60 
 

Количествата образувани битови отпадъци за дадена административна единица 

са в зависимост от броя на жителите и потребителските им навици и възможности. 

Данните за 2015 год. са базирани на докладите от проведените марфорогични 

анализи на отпадъците за деветте общини.  

Терминът норма на натрупване (НН) отчита средното годишно количество 

образувани битови отпадъци, които се падат на един жител. Тази норма се 

използва при определянето на потенциала за образуване на битови отпадъци в 

дадена общност 

• Определяне на норми на натрупване (НН) кг/ж/год. 
В следващата таблица е представена нормата на натрупване на битови отпадъци за 

общините от регион Пазарджик за периода 2011 – 2015 г.  За определянето й са 

използвани данните от общинските администрации на деветте общини и 

данните от НСИ за броя на населението във всяка от общините през съответната 

година. 

Норма на 

натрупване – 

регион Пазарджик 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

мярка кг/ж/год кг/ж/год кг/ж/год кг/ж/год кг/ж/год 

Община Пазарджик 520,06 417,45 337,63 350,49 340,71 

Община Пещера 386,26 357,05 341,16 304,4 338.10 

Община Септември 590,99 212,40 196,41 91,91 197.56 

Община Велинград 1019,12 580,96 485,45 484,23 430.00 

Община Ракитово 333,62 240 215,63 157,11 157.48 

Община Брацигово 358,75 408,15 408,65 316,49 204.94 

Община Белово 439 742 371 203 549.94 
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Община Лесичово 507,44 213,05 177,12 129,07 540,11 

Община Батак 367,40 245,02 174,10 116,31 120,72 

 

Нормата на натрупване е величина, която се влияе от различни фактори, като 

например големина на населеното място, степен на благоустрояване на сградите, вид 

на използваното гориво при местното население, жизнен стандарт на населението и 

др.  

По литературни данни нормата на натрупване на населени места с население под 

3 000 жители възлиза на 150-180 кг/ж/год (или 0,40-0,50 кг/ж/ден ), за населени 

места с население от 3 000 до 25 000 нормата на натрупване е приблизително в 

границите от 330-365 кг/ж/год (или 0,90-1,00 кг/ж/ден), за населените места от 

25 000 до 100 000 жители, нормата на натрупване е приблизително равна на 380-

420 кг/ж/год (или 1,05-1,15 кг/ж/ден) и за населените места с над 100 000 жители, 

годишното количество битов отпадък, което се генерира от един жител за една 

календарна година, възлиза на 420-455 кг/ж/год (или 1,15-1,25). 

Нормата на натрупване за 2015 год. е определена на база данни за населението 

на съответните общини (източник НСИ) и определените с докладите за 

изследване на морфологичния състава на отпадъците общи количества на 

битовите отпадъци.  

 

2. Масово разпространени отпадъци 

Дефиниции съгласно ЗУО: 

"Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на 

продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите 

характеристики изискват специално управление. 

"Опасни  отпадъци" са отпадъците,  които  притежават  едно  или  повече опасни  

свойства,  посочени  в приложение № 3 към ЗУО. 

Общините от регионалната система не развиват свои общински системи за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки. Всички общините от Регион  

Пазарджик са сключили договори с организации по оползотворяване на отпадъци 

от опаковки. 

В общия поток битови отпадъци винаги могат да се срещнат батерии за битова 

употреба, лекарства и опаковки от тях, остатъци от бои, разтворители и лакове и 

техните опаковки, малки количества препарати за растителна защита и техните 

опаковки, луминисцентни осветителни тела, електрически уреди и друго битово 
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електронно оборудване, които се причисляват към групата на опасните отпадъци 

от бита. Към тази група отпадъци съществуват изисквания за разделно събиране 

при източника и установени добри практики в редица европейски страни. 

Луминисцентните лампи, излязлото от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО), батериите и други опасни отпадъци от бита  са  в обхвата на   

принципа «отговорност на производителя»  и  събирането им за по-нататъшно  

рециклиране или екологосъобразно обезвреждане  е задължение  на операторите, 

които ги пускат на пазара.  Законодателството дава възможност, икономическите 

оператори да се сдружават и да реализират принципа «отговорност на 

производителя» чрез създаване на колективни системи за разделно събиране и 

оползотворяване, подобни на тези за отпадъците от опаковки.   

Към момента, на национално ниво работят няколко организации за 

оползотворяване на ИУЕЕО,  за оползотворяване на батерии и  акумулатори, 

излезли от употреба МПС, за употребявани пневматични гуми и за  рециклиране на 

отпадъчни масла и нефтопродукти.  

Сключени договори на общините в регион Пазарджик с организации за 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци са както следва: 

Община 
Организация за рециклиране и 

оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци 
Дейност/Разрешение 

ОБЩИНА 

ПАЗАРДЖИК 

ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД ГР. СОФИЯ 

Община Пазарджик е сключила 

Договор № 826/ 10.07.2013 г. с 

Дружество Грийнтех България” 

АД за „Съхраняване, събиране, 

транспортиране и временно и 

предаване за последващо 

третиране, включително 

оползотворяване на излязло от 

употреба електрическо и 

електронно оборудване /ИУЕЕО/” 

за период от 5 години. 

„НОРД ГУМИ” ЕАД ГР. СОФИЯ 

Община Пазарджик е сключила 

Договор № 662/ 23.05.2014 г. с 

„Норд Гуми” ЕАД за 

„Организиране на система за 

събиране, транспортиране, 

съхраняване и предаване за 

предварително третиране, 

повторно използване, 

рециклиране и/или 
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оползотворяване на излезли от 

употреба гуми /ИУГ/” за период 

на Договора от 5 години. 

„НОРД МАСЛА” ЕАД ГР. СОФИЯ 

Община Пазарджик е сключила 

Договор № 1534/ 16.12.2015 г.  с 

„Норд Масла” ЕАД за „Прилагане 

на система за събиране и 

предаване за оползотворяване на 

отработени масла, образувани от 

територията на общината ” 

/ИУОМ/, за период на Договора от 

5 години. 

„БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА 

КОМПАНИЯ” АД,  ГР. СОФИЯ 

Община Пазарджик е сключила  

Договор № 860/ 17.07.2013 г. с 

Българска рециклираща 

компания” АД  за „Съхраняване, 

събиране, транспортиране и 

временно и предаване за 

последващо третиране, 

включително оползотворяване на  

ИУМПС за 5 годишен срок 

„НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД ГР. СОФИЯ, 

Община Пазарджик е сключила  

Договор № 635/ 25.06.2010 г. с 

„Норд Елрециклинг” ЕАД гр. 

София, за „Организиране на 

територията на община 

Пазарджик на система за 

събиране, временно съхраняване 

и предаване за предварително 

третиране, рециклиране, 

оползотворяване и/или 

обезвреждане на негодни за 

употреба батерии и акумулатори 

/НУБА/, образувани на нейната 

територия”, със срок на договора 

до 2018г. 

ОБЩИНА 

ПЕЩЕРА 

 „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД“ 

Разделно събиране на отпадъци от 

опаковки 

 

НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ" ЕАД 
 

Разделно събиране на негодни за 

употреба батерии и акумулатори 
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НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ" ЕАД  
 

Разделно събиране на излязло от 

употреба електрическо и електронно 

оборудване 

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ 

ЕЛТЕХРЕСУРС” АД 

Община Септември има сключен 

Договор с ЕЛТЕХРЕСУРС” АД.  за 

изграждане на система за 

събиране и транспортиране на 

отпадъци от излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване /ИУЕЕО/ 

„ГУМИРЕК” ЕАД 

 

Община Септември има сключен 

Договор с „ГУМИРЕК” ЕАД за 

организиране дейностите по 

събиране, съхраняване и 

предаване за последващо 

оползотворяване на излезли от 

употреба гуми /ИУГ/ 

„БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА 

КОМПАНИЯ” АД 

 

Община Септември има сключен 

Договор с „БЪЛГАРСКА 

РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АДз 

а организиране на дейностите по 

събиране, съхраняване и 

разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни 

средства /ИУМПС/. 

НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД   

Община Септември има сключен 

Договор с НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” 

АД  за Договор за организиране и 

прилагане на система за разделно 

събиране на негодни за употреба 

батерии и акумулатори /НУБА/  

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД 

„ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД 

 Община Велинград е сключила 

Договор №92/22.03.2013 г с 

„ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД заразделно 

събиране на излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване. 

„ЕКОБАТЕРИ“ АД 

Община Велинград е сключила 

Договор №91/22.03.2013 г с 

„Екобатери“ АД за за разделно 

събиране и оползотворяване на 
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негодни за употреба батерии и 

акумулатори. 

 

„БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА 

КОМПАНИЯ“ АД 

Община Велинград е сключила 

Договор №90/20.03.2013 г 

с„БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА 

КОМПАНИЯ“ АД за събиране, 

съхраняване, транспортиране и 

разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни 

средства. 

ТРАНСИС АВТОРЕЦИКЛИРАЩ 

КОНСОРЦИУМ“ АД 

Община Велинград има сключен 

договор за сътрудничество с 

„Трансис Авторециклиращ 

Консорциум“ АД (Договор 

№87/20.03.2013 г.) за 

организиране и управление на 

дейностите по събиране, 

съхранение, оползотворяване 

и/или обезвреждане на излезли от 

употреба гуми. 

ОБЩИНА 

РАКИТОВО 

"ЕКОБАТЕРИ"АД 

 

Договор с "Екобатери"АД  
за събиране и оползотворяване на 

негодни за употреба батерии и 

акумулатори. 

 

"ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД 

договор с "Елтехресурс"АД  
Събирането на излязло от 

употреба електрическо и 

електронно оборудване 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

„НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ „ АД 

 

Община Белово е сключила 

договор с „Нуба рециклиране“ АД 

за разделно събиране на негодни 

за употреба батерии и 

акумулатори /НУБА/ 

„СИТИ КОМПЪТЪР - АЛЕКС“ ЕООД 

Община Белово е сключила 

договор със „Сити Компътър - 

Алекс“ ЕООД за разделно 

събиране на ИУЕЕО. 
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ОБЩИНА 

БАТАК 

"ЕКОБАТЕРИ"АД 

Договор с "Екобатери"АД за 

събиране на негодни за употреба 

батерии и акумулатори 

"ЕЛТЕХРЕСУРС"АД 

Общината е сключила договор с 

„Елтехресурс“ АД за събиране на 

излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване 

ОБЩИНА 

ЛЕСИЧОВО 

,,БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА 

КОМПАНИЯ''АД 

Община Лесичово има сключен 

договор с ,,БЪЛГАРСКА 

РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ''АД 

за организиране на дейностите по 

събиране, съхраняване и 

разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни 

средства (ИУМПС) и по повторна 

употреба, рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъци от  

моторни превозни средства 

(МПС) 

“ЕКОБУЛТЕХ” АД 

Община Лесичово има сключен 

договор с “ЕКОБУЛТЕХ” АД за 

разделно събиране ИУЕЕО. 

 

ОБЩИНА 

БРАЦИГОВО 

“ЕКОБАТЕРИ“ АД 

Община Брацигово е сключила 

Договор с „Екобатери“ АД за 

разделно събиране и 

оползотворяване на негодни за 

употреба батерии и акумулатори. 

"ЕКОЛОГИКА  БЪЛГАРИЯ" 

Община Брацигово е сключила 

Договор с "ЕКОЛОГИКА  

БЪЛГАРИЯ" за организиране, 

извозване и обезвреждане на 

излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване. 
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"БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА  

КОМПАНИЯ"АД   

Община Брацигово е сключила 

Договор с "БЪЛГАРСКА 

РЕЦИКЛИРАЩА  КОМПАНИЯ"АД  

за организиране, разделното 

събиране и оползотворяване на 

отпадъци от МПС. 

“ЕКОМЕДИАНА” АД 

Община Брацигово е сключила 

Договор с “ЕКОМЕДИАНА” АД за 

разделно събиране на излезли от 

употреба гуми /ИУГ/. 

 

                     Обслужвани населени места от ОООП 

ОБЩИНА ОООП 
ОБСЛУЖВАНИ 

СЕЛИЩА 

БРОЙ И ВИД НА 

СЪДОВЕТЕ 

ПАЗАРДЖИК 
Екобулпак 

АД 

гр. Пазарджик - р-н 

Главиница и 28 села 

344 бр. контейнер тип 

„Бобър”, 190 бр. 

контейнер тип „Иглу” и 

25 броя кофи на 

територията на 

община Пазарджик, 

ПЕЩЕРА 

Екопак 

България 

АД 

Община Пещера 

57 комплекта в град 

Пещера, 4 комплекта в 

с. Радилово и 5 

комплекта в с. Капитан 

Димитриево 

СЕПТЕМВРИ 
Екобулпак 

АД 

12 населени места на 

територията на 

община Септември, 

Контейнери тип  Бобър 

жълт 660 л – 32 бр; 

Кофа жълта 360 л – 148 

бр. 

Иглу зелено 1100 л. -

111 бр. 

ВЕЛИНГРАД 
Екобулпак 

АД 

гр. Велинград и 
с.Грашево, с.Драгиново, 
с.Кръстава, с.Пашови, 
с.Света Петка, с.Юндола, 
с.Биркова, с.Албаница, 
с.Бозьова, с.Бутрева, 
с.Враненци, с.Горна 
Дъбева, с.Рохлева, 

За гр. Велинград - 140 

бр. контейнери тип 

бобър по 1100 л, 6 бр 

кофи по 360 л, 9 бр. 

кофи по 240 л и 72 бр. 

контейнери тип „иглу” 

по 1400л; 
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с.Цветино и с.Чолакова.  

 

За селата 37 бр. бр 

кофи по 360 л; 6 бр. 

кофи тип „иглу“; 14 бр. 

кофи по 240 л 

 

РАКИТОВО 

Екопак 

България 

АД 

3 бр. населени места 

 

47 точки 
-от тях 32т. за гр.  
Ракитово, 10т. за 
гр.Костандово и  
5т. за с.Дорково  
-общ бр.  
контейнери- 
141бр.  

 

БРАЦИГОВО 

Екопак 

България 

АД 

гр. Брацигово 
18 бр. комплекти от 

цветни контейнери 

БЕЛОВО Екобулпак 8 населени места 

„Бобър“ 1100 л. – 45 

бр.; 

Контейнер тип „Иглу“ 

1400 л – 23 бр. 

Контейнер „Жълт“  120 

л – 55 бр. 

ЛЕСИЧОВО Екобулпак  Община Пазарджик 

20 броя контейнера за 

хартия, пластмаса и 

метали, и 22 броя  

контейнера за стъкло. 

БАТАК 
Екопак 

България  

гр. Батак и курорт Яз. 

Батак 
- 

 

Двете най-големи колективни системи за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки -„Екопак – България” АД и „Екобулпак” АД покриват всички общини в 

региона и са сключили договори за сътрудничество с тях. Системите за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки са представени или чрез стандартните  точки  - 

син, зелен и жълт контейнер, съответно за хартия, стъкло и пластмаса/метал или 

чрез  редуцираната точка със зелен и жълт контейнер. И двете организации по 

опалзотворяване имат изградени  сепариращи площадки – тази на   “Екопак – 

България” АД  е в гр. Пазарджик, а  на „Екобулпак” АД – в с. Главиница. На 

площадките за сепариране се извършва прочистване, разделяне по вид и цвят, 
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балиране и съхранение на отпадъците от опаковки преди предаването им на 

фирмите – преработватели. 

Съгласно данните, представени от общините Пазарджик, Пещера, Септември, 

Велинград, Ракитово, Брацигово, Белово, Лесичово и Батак след реализиране на 

договорите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, за последващо 

рециклиране от името на организациите са предадени следните количества: 

 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК: 

Година 

Общо 

събрани от 

системата 

т 

рециклирани Не 

подлежащи 

на 

рециклиране 

т 

Хартия 

т 

Пластмаса 

т 

Стъкло 

т 

Метал 

т 

 

2011 1 028, 132 152, 440 69, 585 63, 420 - 742, 687 

2012 990, 290 183, 913 85 ,260 46, 103 - 675, 014 

2013 6698 2713  823 1693 

 

4 1465 

 

2014 6 645,016  4 873,637 1771,379 

2015 3 990,599  2 395,943  1594,656 

2016 3 165,917  1647,227  1518,69  

Източник: Община Пазарджик 

 

 ОБЩИНА ПЕЩЕРА 

година 

Общо 

събрани от 

системата 

т 

рециклирани 

Хартия 

кг 

Пластмаса 

кг 

Стъкло 

кг 

Метал 

кг 

2011 51390 23 775 15 495 12 120  

2012 65315 26 700 19 495 19 120  

2013 172 500 172 500 

2014 167 180 64300 64 030 38 850  

2015 165 020 61 220 64 210 39 590  

2016 219 620 79 870.000 100 660 39 090  

Източник: Община Пещера 

 

 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 
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Вид 

отпадък/количество 

(тона) 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Хартия 19, 06 т. 48,719 114,2 т. 69,111 т. 91,301 т. 

Пластмаса 20,72 т. 14,245 30,032 т. 22,487 т. 16,612 т. 

Стъкло 3,59 т. 49,306 59,335 т. 57, 848 т. 18,493 т. 

Метал - 0,068 0,257 т. - - 

ОБЩО 43.37 112.338 203.824 149.445 126.406 

Източник: Община Септември 

 

 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Хартия и картон 168.0 160.0 133.0 120.0 143.254 73.063 

Пластмаса 27.0 25.0 22.0 16.0 16.510 15.267 

Метали 1.0 1.0 1.0 1.0 0.552 0.357 

Стъкло 54.0 72.0 65.0 56.0 45.459 23.531 

Общо 250.0 т 258.0 т 221.0 т 193.т 205.775 т 112.578 

Източник: Община Велинград 

 

 ОБЩИНА РАКИТОВО 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Хартия и картон 61.55 65.55 66.86 68.20 69.56 - 

Пластмаса 31.95 36.85 37.59 38.34 39.11 - 

Метали - - - - - - 

Стъкло 87.74 87.74 89.49 91.28 93.11 - 

Общо 181.24 190.14 193.94 197.82 201.78  

Източник: Община Ракитово 
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 ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Хартия и картон 7730 - 6250 5815 6960 5800 

Пластмаса 4080 - 3600 1556 3780 1540 

Метали - - - - - - 

Стъкло 2750 - 3590 141 6 3860 3650 

Общо 14560 кг - 13440 кг 8787 кг 14600 кг 10990 кг 

Източник: Община Брацигово 

 

 ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Хартия и картон 4.88 4.950 28.713 27.522 18.447 16.996 

Пластмаса 3.04 4.880 8.103 7.24 6.784 3.128 

Метали   0.035 0.063   

Стъкло 3.76 6.140 45.859 37.744 31.962 5.485 

Общо 11.68т 15.970т 82.710т 72.569т 57.193т 25.609т 

Източник: Община Лесичово 

 

 ОБЩИНА БАТАК 

За община Батак количествата разделно събрани и отсортирани отпадъци от 

хартия, пластмаса, стъкло и метал в тонове в периода от 2011 до 2016г. за общо -

143 тона. 

Функционирането на системата за разделно събиране на опаковки в региона може 

да се обобщи, както следва: 

 Анализът показва, че въведените системи за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки нямат добра ефективност. Целта на разделното събиране е именно 

намаляване на количествата отпадъци, постъпващи на депата. 
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 Представените данни не показват ясна тенденция, а по-скоро демонстрират 
усилията влагани от страна на общината и Организациите за оползотворяване на 
отпадъци от опаковки, както и мотивацията на населението. Ако в случая се 
отчете мотивацията на населението, то резултатите показват рязко спадане на 
интереса, което е възможно да е провокирано от: 
 

 Липса на ясни доказателства и информация за последващото третиране на 
отпадъците 

 Липса на нематериален и материален стимул 
 Слаба обучителна дейност от страна на организациите и общината 
 Липса на интерес от страна на организациите да реализират дейност в общини с по-

малко население. 
 

Между 30% и 65% от отпадъците, постъпили в специализираните контейнери за 

опаковки, реално не са отпадъци от опаковки и се насочват за последващо 

депониране. По този начин функционирането на системата за разделно събиране 

на опаковки е затруднено и излишно обременено. 

В съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 на Наредба № 6 за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоражения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, всички отпадъци, 

които се приемат на депа трябва да бъдат предварително третирани. Изключения 

се допускат единствено за: 

1. инертни отпадъци, чието предварително третиране е технически невъзможно; 

2. други видове отпадъци, когато притежателят на отпадъците представи 

доказателства, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за 

намаляване количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване 

на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху 

околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен 

цикъл на депото. 

На предварително третиране трябва да бъдат подложени по-голямата част от 

отпадъците предназначени за депониране, поради което е особено важно да се 

определи кои отпадъци трябва да бъдат предварително третирани и до каква 

степен. 

Предварителното третиране на отпадъците преди тяхното депониране трябва да 

допринесе съществено за намаляване на количеството или опасните свойства на 

отпадъците, за намаляване риска за човешкото здраве и/или ограничаване на 

вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на 

отпадъците през целия жизнен цикъл на депото. В тази връзка за общините от 

Региона е необходимо реализацията на проект за изграждане на инсталации за 
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предварително третиране, която ще осигури отделянето на възможно най-голямо 

количество отпадъци от потока смесени събрани битови отпадъци, които 

впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване. 

В медицинските заведения  в регион  Пазарджик  функционират системи за 

събиране на опасни болнични отпадъци.  Болнични заведения и  частни лекарски и 

стоматологични практики  в региона са сключили договори с лицензирани фирми, 

които са задължени да събират ежемесечно опасните болнични отпадъци и да ги 

транспортират и  обезвреждане както следва: 

Начин на третиране на отпадъците от хуманната дейност в регион Пазарджик 

Община Наименование на лечебно 

заведение 

Метод за третиране на 

отпадъците 

ПАЗАРДЖИК „МБАЛ Пазарджик” АД D9 физико – химично 

третиране, непосочено на 

друго място в настоящото 

приложение, водещо до 

образуване на крайни 

съединения или смеси, които 

се обезвреждат чрез някоя от 

дейностите с кодове D1 - D12 

(например, изпарение, сушене, 

калциране и др. )  

D15 -съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D14, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

МБАЛ ”Ескулап" ООД 

МБАЛ "Хигия" ООД 

„Групова практика по първична 
дентална помощ- Пазарджик"ООД 

ДКЦІ - Пазарджик 

МБАЛ „Здраве" ООД 
 
ФСМП - гр.Пазарджик - община 
Пазарджиk 
 
ДКЦ „Ескулап - цитомед" ООД 

Индивидуални практики - дентална 
медицина 
 

ПЕЩЕРА ДКЦ - Хипократ" ЕООД D9 физико – химично 

третиране, непосочено на 

друго място в настоящото 

приложение, водещо до 

образуване на крайни 

съединения или смеси, които 

се обезвреждат чрез някоя от 

дейностите с кодове D1 - D12 

(например, изпарение, сушене, 
"МБАЛ - проф.Димитър Ранев" ЕООД 
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ФСМП - гр.Пазарджик - община Пещера калциране и др. )  

D15 -съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D14, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

Брацигово ФСМП - гр.Пазарджик - община 

Брацигово 
D9, D15 

Брацигово „МБАЛ - Велинград" ЕООД 
 

D9 физико – химично 

третиране, непосочено на 

друго място в настоящото 

приложение, водещо до 

образуване на крайни 

съединения или смеси, които 

се обезвреждат чрез някоя от 

дейностите с кодове D1 - D12 

(например, изпарение, сушене, 

калциране и др. )  

D15 -съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D14, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

СБПФЗ „Св.Петка Българска" ЕООД 

МЦ „Хигия" 

ДКЦ І - Велинград 

МБДПЛР „Вита" ЕООД 

„МБАЛ Здраве - Велинград" ЕООД 

СБР -НК" ЕАД, филиал Велинград 

"Джи -Пи Медикс - АПИМП -ГП" ООД 

ФСМП - гр.Пазарджик - община 
Велинград 

БАТАК ФСМП - гр.Пазарджик - община Батак D9, D15 

СЕПТЕМВРИ „Медицински център І" ЕООД 
 

D9, D15 

ФСМП - гр.Пазарджик - община 
Септември 

РАКИТОВО ФСМП - гр.Пазарджик - община 
Ракитово 

D9, D15 

Източник: РИОСВ – Пазарджик 

 

3. Биоразградими отпадъци 
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Дефиниции, съгласно ЗУО: 

"Биомаса" са продукти, състоящи се от растителни материали от селското и 

горското стопанство, които могат да се използват като гориво с цел 

оползотворяване на енергийния им потенциал, както и следните отпадъци: 

а) растителни отпадъци от горското и селското стопанство; 

б) растителни  отпадъци  от  хранителната  промишленост,  при  условие  че  

получената  при  изгарянето  им топлинна енергия се оползотворява; 

в) влакнести растителни отпадъци от производството на целулоза от дървесина 

и производство на хартия от целулоза,  при  условие че се изгарят  съвместно  на 

мястото  на образуването  им и  получената  в  резултат топлинна енергия се 

оползотворява; 

г) коркови отпадъци 

д) дървесни отпадъци, включително дървесни строителни отпадъци, с изключение 

на тези, които вследствие обработката им с препарати за дървесна защита или 

покрития могат да съдържат халогенирани органични съединения или тежки 

метали. 

"Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, 

хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата,  ресторантите,  

заведенията за обществено  хранене и  търговските обекти,  както и  подобни 

отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост. 

"Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се 

разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, 

хартия, картон и други. 

Основен източник на биразградими отпадъци са: 

- Поддържане на паркове и градини 
- Отглеждане /санирани сечи, кастрене и рязане за оформяне/ на дълготрайна 

декоративна растителност 
- Кухненски отпадъци от заведения за обществено хранене и бита 
- Растителни отпадъци от овощни и зеленчукови градини 
- Животински отпадъци  

Биразградимите отпадъци са с различен процент и състав в общия смесен битов 

отпадък,  в зависимост от типа на населеното място. От общия състав на битовите 

отпадъци, почти 40 – 50%  представлява биоразградима фракция, което от своя 

страна предизвиква бързопротичащи процеси на разграждане, съпроводени с 

отделяне на метан, образуване на инфилтрат, отделяне на неприятни миризми, 

създаване на хранителна среда за развъждане на инсекти  и други вредители.  
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Към момента на съставяне на настоящата програма в общините от Регион 

Пазарджик не се извършва разделно събиране на биоразградими отпадъци и няма 

изградени инсталации за преработката им.  

Общините от регион Пазарджик към момента кандидатстват по процедура № 

BG16M1OP002-2.002 - „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци”, с две проектни предложения, съгласно изготвени Анализ за 

необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за третиране на 

отпадъците и Анализ за ефективност на централизиран и децентрализиран подход 

за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците.  

 

Първо проектно предложение с общини бенефициенти - Батак, Белово, 

Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември . 

 

Второ проектно предложение с общини бенефициенти - Велинград и Ракитово. 

Едно от съоръжението, които следва да се изградят по процедура № BG16M1OP002-

2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” е: 

 

Инсталации за компостиране на зелените отпадъци: 

 Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от общините – Брацигово, 

Батак, Лесичово, Пещера и Пазарджик, на площадка, попадаща в имот № 000723 с 

ЕКАТТЕ 00254, в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, 

област Пазарджик;  

 Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от общите  Белово, на 

площадка попадаща в имот № 000086, местност „Вучата могила” по КВС на с. 

Дъбравите, община Белово, област Пазарджик; 

 Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от община Септември, на 

площадка, попадаща в имот № 387010, местност „Бунара”, с. Варвара, община 

Септември, област Пазарджик; 

 Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от общините Велинград и 

Ракитово, разположена на „Площадка за третиране на ТБО, зелени и биоразградими 

отпадъци“ в ПИ № 033021по КВС на гр. Велинград, община Пазарджик, с площ 32 

386 м2, в местността „Благовото“, община Велинград, област Пазарджик. 

 

 Общините от Региона следва да предприемат действия за разделно събиране 

на биоразградимите отпадъци – зелени и хранителни и да изградят инсталации за 

тяхното преработване, което е в съответствие с чл.19, ал.3 т.10 от ЗУО. 
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Б. МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ 

 

Всички общини от Регион Пазарджик имат разработени актуални морфологични 

анализи за състава и количествата на генерираните отпадъците, изготвени в 

съответствие с „Методика за определяне на морфологичния състав на битови 

отпадъци“ от 2012 година, утвърдена от МОСВ. Обобщени данни за състава и 

голичеството на генерираните отпадъци по общини е даден в следващите  няколко 

таблици. 

 Морфологичен анализ на състава и количествата на битовите отпадъците в 

община Пазарджик. 

Фракции 

Среднопретеглен 

морфологичен 

състав за 

общината 

Годишно 

количество 

отпадъци по 

компоненти, от 

организираната 

система за събиране 

Компоненти % тона/годишно 

Хранителни 17,57 5139,41 

Хартия и картон 12,52 3661,51 

Пластмаса 12,82 3748,71 

Текстил 2,47 723,22 

Гума 1,84 539,61 

Кожа 1,66 486,49 

Градински 9,72 2843,42 

Дървестни 4,08 1193,36 

Стъкло 4,15 1214,88 

Метали 1,16 340,35 

Инертни 10,00 2924,52 

ИУЕЕО 0,86 251,43 

Опасни 0,62 180,58 

Други 20,52 6002,73 
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Общо 100,00 29 250,21 

Източник: Морфологичен анализ на състава иколичеството битови отпадъци 

образувани на територията на община Пазарджик, 2016г.“ 

От така проведения морфологичен анализ за състава на битовите отпадъци, в 

община Пазарджик, може да се направи извода, че най-голям процент от състава на 

битовите отпадъци са хранителните отпадъци – 17%, следвани са рециклируемите 

компоненти – хартия и картон, пластмаса, градински и дървесни отпадъци. 

Данните за количествата отпадъци на територията на община Пазарджик 

продължават да варират в широки граници. Основната причина за това е, че 

независимо от наличието на различни източници на информация не съществува 

достатъчно надеждна система за отчитане и документиране на информацията; 

 Морфологичен анализ на състава и количествата на битовите отпадъците в 

община Брацигово 

Фракции 

Среднопретеглен 

морфологичен състав за 

общината, % 

Морфологичен състав за 

общината, след 

разпределение на фракция 

други, % 

Хранителни 15.0 16.9 

Хартия и картон 9.8 10.4 

Пластмаса 18.0 18.4 

Текстил 5.8 6.0 

Гума 0.5 0.5 

Кожа 2.4 2.4 

Градински 14.7 16.0 

Дървесни 4.0 4.1 

Стъкло 5.5 6.5 

Метали 1.4 1.7 

Инертни 5.1 15.5 

ИУЕЕО 0.8 0.8 

Опасни 0.8 0.8 

Други 18.15 - 

Източник: ДОКЛАД за “Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на 
битовите отпадъци, образувани на територията на община Брацигово, 2016. 

 

За община Брацигово в общото количество битови отпадъци /след 

преизчисляването/ най-значително присъствие имат хранителните отпадъци - 16.9 
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%, пластмасите - 18.4 %, инертните - 15.5 % и градинските - 18.4 %. Значителен дял 

има и хартията, която въпреки, че би трябвало да се събира от въведената система 

за разделно събиране заема около 10 %. Отчетените количества разделно събрани 

фракции от действащите на територията на общината организации за 

оползотворяване на отпадъци от опаковки са доста по-малки, в т.ч. от 

прогнозираните като състав и количество. 

 Морфологичен анализ на състава и количествата на битовите отпадъците в 

община Лесичово 

Фракции 

Среднопретеглен 

морфологичен състав за 

общината, % 

Морфологичен състав за 

общината, след 

разпределение на 

фракция други, % 

Хранителни 16.65 18.85 

Хартия и картон 7.58 8.31 

Пластмаса 18.12 18.54 

Текстил 4.73 4.91 

Гума 0.65 0.65 

Кожа 2.62 2.62 

Градински 14.1 15.86 

Дървестни 2.9 3.04 

Стъкло 5.7 6.05 

Метали 1.3 1.66 

Инертни 5.9 17.62 

ИУЕЕО 0.9 1.06 

Опасни 0.7 0.83 

Други 18.15 
 

Източник: ДОКЛАД за “Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на 
битовите отпадъци, образувани на територията на община Лесичово, 2016. 

 

В общото количество битови отпадъци най-значително присъствие имат  

хранителните отпадъци – 18.85%, пластмасите – 18.54%, инертните – 17.62% и 

градинските – 15.86%. Количеството на биоразградимите отпадъци в общия обем 

образувани отпадъци възлиза на около 1 230 t средно годишно. Очевидно е, че 

отчетените количества разделно събрани фракции от действащите на територията 
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на общината организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки са доста 

по-малки, в т.ч. от прогнозираните като състав и количество. 

 Морфологичен анализ на състава и количествата на битовите отпадъците в 
община Септември 

Фракции 

Среднопретеглен 

морфологичен състав 

за общината, % 

Морфологичен състав за 

общината, след 

разпределение на фракция 

други, % 

Хранителни 9.6 11.0 

Хартия и картон 10.7 11.2 

Пластмаса 11.9 12.1 

Текстил 1.4 1.5 

Гума 0.2 0.2 

Кожа 0.9 0.9 

Градински 30.8 31.7 

Дървесни 2.4 2.5 

Стъкло 3.0 3.7 

Метали 2.4 2.6 

Инертни 15.3 22.6 

ИУЕЕО 0.0 
 

Опасни 0.0 
 

Други 11.4 - 

Източник: ДОКЛАД за “Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на 

битовите отпадъци, образувани на територията на община Септември, 2016. 

За община Септември в общото количество битови отпадъци /след 

преизчисляването/ най-значително присъствие имат хранителните отпадъци – 

11.0 %, хартията и картона-11.2 %, пластмасите – 12.10 %, инертните – 22.60 % и 

градинските – 31.70 %.  Количеството на биоразградимите отпадъци в общия обем 

образувани битови отпадъци възлиза на около 2813-4 t/y за 2015г. Отчетените 

количества разделно събрани фракции от действащата на територията на 

общината организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки също са доста 

по-малки, в т.ч. от прогнозираните като състав и количество. 

 Морфологичен анализ на състава и количествата на битовите отпадъците в 

община Белово 

Морфологична фракция % съдържание 
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храна 19,6 

хартия и картон 3,8 

пластмаса 9,5 

текстилни 2,2 

гума 0,64 

кожа 0 

градински 20,6 

дърво 4,8 

стъкло 12,24 

инертни 
23,32 

метали 3,3 

опасни 0 

общо  100% 
Източник: Окончателен доклад за определяне на морфологичния състав на битовите 
отпадъци, включително биоразградимите отпадъци,  генерирани на територията на 

община Белово, област Пазарджик 

 

За община Белово се наблюдава ниско процентно съдържание в битовите отпадъци 

на картон, гума, кожа, текстилни, дърво, метали през обследвания период. Това се 

дължи на факта, че тези отпадъци се събират още на място от контейнерите и се 

предават за вторични суровини. С оглед на това е необходимо е да се работи в 

посока подобряване ефективността от развитата система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки. Независимо, че е изпълнен нормативно определения брой 

контейнери, то техният брой и обем за събиране на отпадъците от опаковки е 

недостатъчен. Разпределението на цветните контейнери не е равномерно, 

разстоянията в някои от районите на града са големи и отдалечеността затруднява 

достъпа до системата за разделно събиране. Анализите на пробите през различните 

сезони показват значителни количества рециклируеми отпадъци от пластмаса, 

хартия и стъкло. 

Получените резултати по отношение на градинските и дървесните отпадъци 

показват общ резултат от 44% в окончателния морфологичен състав. Тези данни 

дават основание да се препоръча система за разделно събиране на тези видове 

отпадъци и предаването им за последващо третиране (компостиране). 

 Морфологичен анализ на състава и количествата на битовите отпадъците в 

община Батак 

Морфологичен състав 
Общо битови отпадъци за 

цялата община 
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Генерирано общо количество в тона/година 
 

670 

 
ср.% тона/год. 

o  Хранителни;  17.58% 117.79 

o  Хартия и картон;  12.60% 84.42 

o  Пластмаса;  13.81% 92.53 

o  Текстил;  3.68% 24.66 

o  Гума;  0.78% 5.23 

o  Кожа;  2.18% 14.60 

o  Градински;  11.70% 78.39 

o  Дървесни;  5.63% 37.72 

o  Стъкло;  3.51% 23.52 

o  Метали;  2.86% 19.16 

o  Инертни- едри;  7.14% 47.84 

o  Опасни;  0.45% 3.01 

o  ИУЕЕО; 0.61 4.09 

o  Други - неопределими.  17.47% 117.04 

Общо: 100.00% 670 

      

      

Тегло на ситна фракция под 40 мм 33.43% 223.98 

Тегло на едра фракция над 40 мм 66.57% 446.02 

Общо:   670 

Приета влага- %   20.00% 

Годишно сухо количество отпадък в сух т/год   536 
Източник: Окончателен доклад съгласно проведен морфологичен анализ включващ четирите 

годишни сезона: пролет/ лято/есен/зима 

За община Батак се наблюдава високо процентно съдържание на хранителни 

отпадъци, хартия и картон, пластмаса, градински и дървесни отпадъци. 

Резултатите за различните фракции очаквано показват различия както при 

генераторите, така и при сезонните проби. От направената статистическа оценка на 

резултатите по генератори може да се заключи, че статистически е доказана 

хипотезата за сезонни различия при повечето отпадъци, докато между резултатите 

за различните генератори разликите са малки и в рамките на допустимите 

отклонения, при което не съществува статистическа значимост. 

 Морфологичен анализ на състава и количествата на битовите отпадъците в 

община Пещера 

Морфологичен състав 
Общо битови отпадъци за 

цялата община 

Генерирано общо количество в тона/година 
 

6 200 

 

Средно претегателен 
резултат за град 

Пещера в .% 
тона/год. 

o  Хранителни;  13.36% 828.32 
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o  Хартия и картон;  4.83% 299.46 

o  Пластмаса;  13.18% 817.16 

o  Текстил;  3.80% 235.60 

o  Гума;  0.50% 31 

o  Кожа;  0.05% 3.1 

o  Градински;  28.21% 1749.02 

o  Дървесни;  6.55% 406.1 

o  Стъкло;  4.89% 303.18 

o  Метали;  1.27% 78.74 

o  Инертни- едри;  22.76% 1411.12 

o  Опасни;  0.02% 1.24 

o  Други - неопределими.  0.58% 35.96 

Общо: 100.00% 6200 

      

      

Тегло на ситна фракция под 40 мм 35.43% 2196.66 

Тегло на едра фракция над 40 мм 64.57% 4003.34 

Общо:   6200 

Приета влага- %   20.00% 

Годишно сухо количество отпадък в сух т/год   4960 

 

В община Пещера високо процентно съдържание се наблюдава на фракциите - 

хранителни отпадъци,  пластмаса, градински и дървесни отпадъци и инертни. 

Делът на хранителните отпадъци се равнява на 13.36%, пластмасата – 13.18%, 

следвани от дървесните – 28.21%. 

 Морфологичен анализ на състава и количествата на битовите отпадъците в 

община Велинград 

Фракции 

Среднопретеглен 

морфологичен 

състав за общината 

% 

Морфологичен състав 

за общината, след 

разпределение на 

фракция други % 

Хранителни 18.31 20.55 

Хартия и картон 12.89 13.63 

Пластмаса 15.50 15.87 

Текстил 3.09 3.28 

Гума 1.06 1.06 

Кожа 1.93 1.93 

Градински 12.13 13.62 
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Дървестни 3.98 4.13 

Стъкло 5.21 6.37 

Метали 1.15 1.52 

Инертни 5.05 16.96 

ИУЕЕО 0.83 0.83 

Опасни 0.25 0.25 

Други 18.62   

Общо 100.00 100.00 

източник: Морфологичен анализ на състава и количеството битови 
отпадъци образувани на територията на община Велинград, 2016г. 
 

Съгласно проведения морфологичен анализ за състава и количествата на 
генерираните битови отпадъци в община Велинград може да се направи 
извода, че с най-висок процент са рециклируемите фракции от хартия и картон, 
дървесни, пластмаса и градински. 

 
 Морфологичен анализ на състава и количествата на битовите отпадъците в 

община Ракитово 

Компоненти 

Морфологичен състав 

преди разпределение 

на фракция други 

Морфологичен 

състав след 

разпределение 

на фракция 

други 

      

Компоненти % % 

Хранителни 13.63 15.96 

Хартия общо 12.01 12.79 

Пластмаса общо 12.05 12.43 

Текстил 2.57 2.77 

Гума 0.70 0.70 

Кожа 1.83 1.83 

Градински 15.46 17.01 

Дървесни отпадъци 7.89 8.05 
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Стъкло общо 5.24 6.44 

Метали общо 1.32 1.71 

Инертни метериали 6.39 18.82 

ИУЕЕО 1.23 1.23 

Опасни 0.25 0.25 

ДРУГИ ОТПАДЪЦИ /пръст, 

сгурия, трудни за 

класифициране/ 19.42   

общо 100.00 100.00 

Източник: Морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци 

образувани на територията на община Ракитово, 2016г. 

 

Съобразно представените морфологични анализи на генерираните битови 

отпадъци на територията на РСУО – Пазарджик може да се направи извод, че 

процентът на рециклируемата фракция е сравнително висок, а също така и се 

наблюдават високи количества на биоразградимите отпадъци в общия отпадък. 

Следователно не се наблюдава пълнота на услугите по оползотворяване на битовия 

отпадък преди депониране и следва да се предприемат действие за организиране 

на допълнителни услуги на регионално ниво. 

Във връзка с изискванията на чл. 31, ал.1, т.2 на ЗУО се констатира, че количеството 

на депонираните биоразградими битови отпадъци е ограничено в повечето 

общини спрямо общото количество на същите отпадъци, образувани през 1995г. 

Тези резултати могат да се обяснят с демографските тенденции за намаляване на 

населението през последните години и респ. намаляване на количеството на 

образуваните отпадъци, а не на прилагане на конкретни практики по управление 

на отпадъците. Посочените по- горе данни от морфологичния състав на битовите 

отпадъци благоприятстват въвеждането на система за разделно събиране на 

биоотпадъци. Чрез системата ще се осигури събирането на биоотпадъци и 

биоразградимите отпадъци, подходящи за производството на компост - отпадъци 

от паркове и градини, от поддържане на обществени площи към търговски обекти, 

производствени, стопански и административни сгради, хранителни и кухненски 

отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и 

др. 

 

В. Анализ на утайки от ПСОВ 
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Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Пазарджик е открита на 

29.09.2008г. Съоръжението е проектирано да обслужва 156 000 ЕЖ. ПСОВ е 

изградена със средства по програма ИСПА в размер на над 10,7 млн. евро по проект 

на МОСВ. Очакваното максимално количество на образуваните утайки от ПСОВ за 

гр. Пазарджик е около 12 480 т/год. 

На територията на РИОСВ Пазарджик има изградена само една ГПСОВ в 

гр.Пазарджик. Технологичната схема не позволява отстраняването на азота и 

фосфора в състава на отпадъчните води и по тази причина община Пазарджик е 

сключила договор с  Оперативна програма „Околна среда” за реконструкция и 

модернизация на ГПСОВ-Пазарджик.  

В община Пещера има Изградена  ПСОВ гр. Пещера за 25 000 ЕЖ. и изградена ПСОВ 

за двете села- с. Радилово и с. Капитан Димитриево 

 

За община Септември има изградени: 

1. Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Септември. 

„Подобряване водния цикъл на р. Септември” с местонахождение УПИ I – 143 

по плана за регулация и застрояване на ПИ 000143 в местността „Кораба”, 

земл. на гр. Септември. Обхващаща три населени места: гр. Септември, с. 

Варвара и с. Ветрен дол. 

2. Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) /Модулно пречиствателно 

съоръжение за 330 екв. ж./, Преливник и довеждащ колектор до ПСОВ и 

кабели НН с местонахождение УПИ I – 30 за пречиствателна станция за 

отпадни води, в местността „Водниците”, землище на с. Карабунар, общ. 

Септември, обл. Пазарджик 

За община Велинград, съгласно Регионалния генерален план на обособена 

територия на „ВиК“ ЕООД, град Велинград до 2020 г. се планира изграждане на 

пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на град Велинград и с. 

Драгиново. Прогнозата е, че след обезводняване, утайките ще достигнат до 3266 

кг/д, което представлява около 1200 т/г. Предвид негативните прогнози на 

населението, не се очаква увеличаване на тези количества. 

За община Брацигово  има изградена само една пречиствателна станция в с. 

Козарско. Към момента има определени още две площадки, както и проектна 

готовност за изграждане на ПОСВ в гр.  Брацигово и в с. Исперихово. Общината е 

сред тези със среден приоритет за изграждане на ПСОВ. 

 

Г. Анализ на строителни отпадъци 
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Едрогабаритни отпадъци от строителство, ремонти и разрушаване 

Дефиниции, съгласно ЗУО: 

"Строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на 

кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 

2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с 

член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно  отпадъците и  Решение 

94/904/ЕО  на Съвета за  установяване  на  списък  на  опасните отпадъци в съответствие с член 

1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му 

изменения. 

 СООР не се образуват регулярно и общините нямат точни данни за количествата и 

състава им. Няма практика за разделяне и сортиране на строителните отпадъци и 

обикновено, смесени с битовите отпадъци, те се депонират на общинското депо. 

Общините от региона не са  проучвали генерирането на строителни отпадъци и 

отпадъци от разрушаване (СООР). Причината за това е, че количествата строителни 

отпадъци,  от няколко години насам се отчитат отделно. До не отдава това 

отчитане е извършвано заедно с  общия баланс на земните маси, които се водят на 

отделен отчет и се управляват във връзка с издаване на разрешителни за 

строителство по реда на ЗУТ. В общините се декларират  само тези отпадъци, за 

които съответната строителна фирма или предприемач е поискала от общинските 

власти да определят мястото и условията за тяхното депониране чрез 

разрешителните за строеж. В зависимост от вида на строителните отпадъци 

използването им е основно за повдигане на нивото на негативни земни форми, за 

оформяне на работни пътища и площадки, както и за запръстяване на депо. 

Общините Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград, Ракитово, Лесичово  и Батак 

не разполагат с информация за генерираните строителни отпадъци от бита. В 

повечето случаи отпадъците се изхвърлят в контейнерите за общ битов отпадък и 

чрез системата за сметосъбирани и сметоизвозване постъпват за депониран. 

Съгласно информация предоставена от общинските администрации на общините 

Брацигово, Белово и Батак за периода 2012-2016г. на територията на тези общини 

са депонирани следните количества строителни отпадъци. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Брацигово 2 т 2т 1т 1т 2т 

Белово 43т 42т 13т 24т 35 

Батак 344т 304т 200т 137т 135т 
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Предвид задължението на страната за постигане на определено ниво на 

рециклиране на строителните отпадъци, Закона за управление на отпадъците 

предвижда ред за събиране и рециклиране на строителните отпадъци, генерирани 

на териториите на общините, които задължително се предвижда да се прилагат, 

считано от 13.07.2014година. Рециклирането на строителните отпадъци ще 

позволи да се намалят количествата на влаганите в строителството първични 

(естествени) материали и ще допринесе за ефикасното управление на природните 

ресурси.  

 
Изводи и препоръки 

 

 Резултатите от разделното събиране на отпадъци от опаковки показват 
тенденция към намаляване на количествата разделно събрани отпадъци от 
опаковки. Общият спад в количествата може да бъде характеризиран с увеличената 
изкупна цена на рециклируемите суровини, липса на интерес от страна на 
организациите към общини с по-малко жители, липса на интерес в населението, 
породено слаба информираност и слаба мотивация 

 Между 30% и 65% от отпадъците, постъпили в специализираните контейнери 
за опаковки, реално, не са отпадъци от опаковки и се насочват за последващо 
депониране. По този начин функционирането на системата за разделно събиране на 
опаковки е затруднено и излишно обременено. Този факт е свързан с нежелателни  
допълнителни разходи за по-честото извозване на контейнерите и претоварване на 
сепариращите линии.  

 Липсата на дисциплина у гражданите при ползването на системата за разделно 
събиране на опаковки, в известна степен демотивира организациите по 
оползотворяване в усилията им  да влагат допълнителни средства за увеличаване 
броя на съдовете и да насърчават населението да ползва съдовете единствено за 
изхвърляне на почистени и сортирани опаковки. 

 Очевидна е необходимостта от по-голяма ангажираност на общините и на 
домакинствата в посока формиране на навици и  екологична култура чрез 
провеждане на обучение от детска възраст до редовни информационни кампании 
сред местното население.   

 Потвърждават се общите изводи, наблюдавани и в други общини в България, 
че населението не е достатъчно дисциплинирано, а липсата на икономически 
стимули е причина разделянето на отпадъците от опаковки от останалото 
количество домакински и други битови отпадъци да не се припознава като осъзната 
необходимост.  
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 Независимо от недостатъците, с които е свързана колективната система за 
разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, към момента това е 
почти единствената мярка, която функционира и чрез нея се организират 
информационни кампании за населението.  Посредством мярката се допринася за 
изпълнението на националните цели за разделно събиране, рециклиране и 
оползотворяване на опаковки. Даказано ефективен начин за ограничаване на 
кражбите от контейнерите за разделно събиране на отпадъци е подмяната на 
контейнери тип „Бобър“ с такива от тип“Иглу“. 

 Необходимо е да се реализират мерки за разделно събиране на отпадъци от 
хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло, извън системите за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки. 

 Желателно е да се изготви процедура за контрол и обратна информация 
относно генерираните количества строителни отпадъци от бита.  

 Изграждането на инфраструктура за разделно събиране на опасните отпадъци 
от домакинствата е задължително условие за прилагане на политиките за 
управление на отпадъците. 

 Изпълнение на мерки за разделно събиране на биоразградимите отпадъци и 
последващото им третиране е мярка, която общините трябва да предприемат в най-
кратък срок  

 
 
 

I. III. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците 
Съгласно т 4.3 от Методическите указания на МОСВ за разработване на регионални 

програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед №РД-211/31.03.2015 на 

Министъра на околната среда и водите 

1. Инфраструктура за обезвреждане на отпадъци – Регионално депо за 

неопасни отпадъци Пазарджик 

Общините от РСУО-Пазарджик са предприели съвместни действия за проучвания и 

разработване на проект за модерна регионална система за управление на 

отпадъците като комплекс от инсталации и съоръжения за третиране на 

отпадъците. 

В рамките на проект EUROPEAID/117409/D/SV/BG – ИСПА, изпълнението на който е 

започнало в началото на 2007г. до 2009 год., по които община Пазарджик е била 

бенефициент, както и при последвалите актуализирации и допълнителни 

проучвания с оглед новите изисквания, заложени в Механизма за развитие на 

инфраструктурата за управление на отпадъци с подкрепата на Оперативна 

програма „Околна среда” 2007-2013 г. , са извършени предварителна селекция на 
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възможни алтернативни площадки и проучвания на приоритизирани площадки за 

изграждане на инфраструктура за третиране и обезвреждане на отпадъците от 

регион Пазарджик, както и са разработени няколко прединвестиционни проучвания 

за обхвата на регионалната система. 

Площадка „Алеко Константиново” е предложената площадка за бъдещо регионално 

депо от предварителните проучвания проведени от  COWI  и  впоследствие 

утвърдени в пред-инвестиционните проведени от Arcadis/Renco/EPC-KOC. Проектът 

ще се реализира на терен, общинска собственост, в землището на с. в землището на 

с. Алеко Константиново, местност “Баира” Площадката се намира на 12 км южно 

от град Пазарджик, на 1 км югоизточно от с. Алеко Константиново и около 1,8 км 

южно от  местност “Башиктарски баир”. Разглежданата площадка е извън 

населените места. 

Функционално общата площ от 348,452 дка на площадка „Алеко Константиново” се 

разделя на три части, за изграждането на следните инсталации:  

1) Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик. Площта за изграждане 

на новото Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, е 145 504 m2, 

като функционално тази площ се разделя на две части: Входно-изходна зона на 

Регионалното депо, с КПП, електронна автомобилна взена, съоръжение за 

измиване на сметоизвозващи автомобили на изход, вътрешноплощадков път, 

административно-битова сграда, паркинг с 4 паркоместа, резервоар за ПП-

нужди, изгребна яма, и Основна производствена зона, включваща площта на 

клетките за депониране на отпадъци – общо около около 95 дка, ретензионен 

басейн за филтрационни води, съоръжения от дренажната система и 

системата за улавяне и третиране на депониен газ от участъците за 

депониране, експлоатационен и контролен път. Като първи етап от 

Регионалното депо е изградена Клетка 1, на която общините от сдружението 

ще депонират остатъчните битови отпадъци. Площта на Първа клетка от 

Регионалното депо е 53,369 m2, общият обем на Първа клетка е 820 000 куб.м., 

нетният обем за депониране на отпадъци е 687 153 m3, като 

експлоатационният период е разчетен на  13 г.  Депото следва да приема 

отпадъците от деветте общини – Пазарджик, Белово, Батак, Брацигово, 

Лесичово, Велинград, Ракитово и Септември и Пещера.  

Финансирането на изграждането на първа клетка на депото е осигурено от 

ПУДООС. 

В началото на октомври 2015 г. община Пазарджик сключи договор за 

строителство на клетка 1 със срок на изпълнение две години. В края на декември 

общината сключи допълнителен договор за извършване на допълнителни 

строително-монтажни работи във връзка с изникнали непредвидени дейности. 

Очаква се клетката да бъде въведена в експлоатация в края на 2017 г. с очакван 

период на експлоатация до 2030 г.  
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2) Площадка за разполагане на съоръженията от Регионалния център за 

рециклиране на отпадъци с отделна входно-изходна зона, включваща:  

- Инсталация за сепариране на полезни компоненти от смесените битови 

отпадъци, постъпващи от 7 общини от Региона, преди депонирането им, 

предвидена да се разположи на 20 дка;   

- Инсталация за компостиране на разделно събрани "зелени" отпадъци от 

близките общини. За инсталацията все още не е осигурено финансиране. 

- Приемателен център за разделно събрани отпадъци  от бита и ЕГО  /оборудван с 

приемателна площ на едрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци от бита 

(батерии и акумулатори, излязло от употреба елекрическо и електронно 

обурудване, химикали от бита, медикаменти и препарати за растителна 

защита с изтекъл срок на годност и др./, за който все още не е осигурено 

финансиране. 

- Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци, за която все още не е 

осигурено финансиране; 

 

- 3) Зона на старото общинско депо за отпадъци на община Пазарджик, за 

което предстои закриване и рекултивация. Все още не е осигурено финансиране 

за рекултивацията на старото общинско депо. 

За отпадъците от населрението на общините Велинград и Ракитово 

прединвестиционните проучвания, проведени в периода 2007 – 2011 година доказват 

необходимостта от изграждане на отделни инсталации за сепариране на 

смесените битови отпадъци и за компостиране на „зелени отпадъци, като за 

транспортирането на остатъчните количества за депониране до Регионалното 

депо – пазарджик се предвижда и и зграждането на претоварна станция 

Ракитово/Велинград.  

Претоварна станция Велинград/Ракитово - Претоварната станция се намира на 42 

км от основната площадка на регионалната система в с.Алеко Константиново. 

Отдалечеността в двете посоки на 84 км от основната площадка е сред основните 

причини за идентифицираната необходимост от изграждането на претоварната 

станция.  Площадката е с площ 24 дка, разположена в местността „Еленско 

краище“, землище Ракитово на съседната община Ракитово. За площадката са били 

предвидени следните основни елементи на претоварната станция, предвидена да 

обслужва двете общини – Велинград и Ракитово.: 

 сепарираща инсталация за отделяне на отпадъци за рециклиране и 

оползотворяване с максимален капацитет 5,8т/ч; 
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 инсталация за претоварване и компактиране на отпадъците след 

сепариране на полезните компоненти преди извозването им до регионалното 

депо с.Алеко Константиново; 

 площадка за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци  по  открит  

способ  в призми; 

 обособено място за предаване и съхранение на едрогабаритни отпадъци 

 приемателен пункт за предаване и временно съхранение на опасни отпадъци 

от бита. 

 

1.2. Инфраструктура за управление на биоотпадъците: 
 

Общините от регион Пазарджик към момента кандидатстват по процедура № 

BG16M1OP002-2.002 - „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци”, с две проектни предложения, съгласно изготвени Анализ за 

необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за третиране на 

отпадъците и Анализ за ефективност на централизиран и децентрализиран подход 

за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците.  

 

Първо проектно предложение с общини бенефициенти - Батак, Белово, 

Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември  

 

Второ проектно предложение с общини бенефициенти - Велинград и Ракитово. 

Към момента на съставяне на настоящата Програма в общините от регион 

Пазарджик не се извършва разделно събиране на биоразградими отпадъци и няма 

изградени съоражения за тяхното третиране. 

 

Едно от съоръженията, които следва да се изградят по процедура № BG16M1OP002-

2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” за 

регион Пазарджик, съгласно изготвени Анализ за необходимостта от изграждане на 

допълнителна инфраструктура за третиране на отпадъците и Анализ за 

ефективност на централизиран и децентрализиран подход за изграждане на 

инфраструктура за управление на отпадъците, е: 

 

Инсталации за компостиране на зелените отпадъци: 

 Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от общините – Брацигово, 

Батак, Лесичово, Пещера и Пазарджик, на площадка, попадаща в имот № 000723 с 
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ЕКАТТЕ 00254, в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, 

област Пазарджик;  

 Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от общите  Белово, на 

площадка попадаща в имот № 000086, местност „Вучата могила” по КВС на с. 

Дъбравите, община Белово, област Пазарджик; 

 Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от община Септември, на 

площадка, попадаща в имот № 387010, местност „Бунара”, с. Варвара, община 

Септември, област Пазарджик; 

 Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и и/или биоразградими 

отпадъци отпадъци от общините Велинград и Ракитово на площадка в рамките 

на ПИ 033021 по КВС на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, с 

площ на имота 32 386 м2. 

 

1.3. Инсталации за предварително третиране на битови отпадъци 

 

Към момента на съставяне на настоящата програма в общините от Регион 

Пазарджик не се извършва предварително третиране на битови отпадъци и няма 

изградени съоръжения за тяхното третиране. 

 

В тази връзка и с двете проектни предложения, с които кандидатстват общините 

от регион Пазарджик по процедура № BG16M1OP002-2.002 - „Комбинирана процедура 

за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци”, включват изграждането на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, а именно. 

 

Инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци: 

 Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани от 

общините - Батак, Брацигово, Белово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември, 

на площадка, попадаща в имот № 000723 с ЕКАТТЕ 00254, в землището на с. 

Алеко Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик; 

 Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани от 

общините – Велинград и Ракитово на площадка в рамките на ПИ 033021 по КВС 

на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, с площ на имота 32 386 

м2. 

 

Изградените със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и 

недвижимо имущество, да бъде общинска собственост/съсобственост на всички 

общини, които ще ползват изградените инсталации. 

 

1.4. Площадки за предаване на разделно събрани битови отпадъци 

отпадъци за население над 10 000 жители. 
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Към момента за общините в регион Пазарджик, площадки за разделно събрани 

битови отпадъци за население над 10 000 жители са осигурили общините 

Пазарджик и Велинград. 

Община Пазарджик е скючила Договор № 855/ 09.07.2014 г. с „Стийл Интер Трейд” 

ООД, гр. София, за „Осигуряване на площадка за безвъдмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, учреждения, организации, 

институции, училища, детски градини в т.ч. едрогабаритниотпадъци, опасни 

отпадъци и др. по реда на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО”. Дружеството притежава 

Разрешение № 07-ДО-308-00/ 03.06.2014 г. Площадката е разположена в имот с 

идентификатор 55155.508.126 по КККР. Срок от 1 година със преподписване. 

Община Велинград също е осигурила действаща площадка на територията на града 

за безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата 

и е изпълнила задълженията си по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО. На площадките 

гражданите предават едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита, както и 

някои видове масово разпространени отпадъци. 

 

1.5. Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 
 

Общините от регион Пазарджик нямат отредени самостоятелни депа за 

депониране и инсталации за третиране на строителни отпадъци. Към настоящият 

момент строителните отпадъци се депонират на общинските депа, заедно с 

останалите битови отпадъци. Общините от региона не разполагат с информация за 

генерираните отпадъци от строителство и разрушаване. 

 

 

 

Изводи и препоръки 

 
Общините от РСУО Пазарджик трябва да предприемат мерки за осигуряване на 
предварително третиране на отпадъците и постигане на целите на националното 
законодателство по отношение на рециклиране на битови отпадъци (чл.31,ал.1, т.1 
от ЗУО) и намаляване на биоразградимите отпадъци (чл.31,ал.1, т.2 от ЗУО). Като 
част от Регион за управление на отпадъците  - Пазарджик, всяка община следва да 
насочи усилията си към: 
- Подготовка на проект за изграждане на инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци и инсталации за компостиране на зелени и/или 
биоразградими отпадъци, във връзка с изграждане на допълнителна 
инфраструктурата за управление на отпадъците, с която Регион Пазарджик ще 
кандидатства по  „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г.; 

- Участие при планирането на инфраструктурата за управление на отпадъците за  
Регион Пазарджик по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
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компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г 

 

 Необходимо е да се предвиди изграждането на съоражение за третиране на 
утайките от ПСОВ. 

 Общините в региона нямат изградена система за събиране,транспортиране 
,контрол, оползотворяване  и  обезвреждане  на  строителни  отпадъци  от ремонтна 
дейност, образувани от домакинствата  и юридическите лица. Превантивна мярка за 
ограничаване на нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци би била 
създаването на нормативно определена възможност за проверка и обратна връзка 
между количествата предадени строителни отпадъци на определеното за целта място 
и издадените разрешения за строеж, както и с одобрените планове за управление на 
строителните отпадъци. 

 

 

IV. Анализ на замърсени в миналото площадки 

Съгласно т 4.5 от Методическите указания на МОСВ за разработване на регионални 

програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед №РД-211/31.03.2015 на 

Министъра на околната среда и водите 

На територията на общините от Регион Пазарджик, подлежащи на закриване и 

рекултивация са старите общински депа. Периодично в 9-те общини от региона се 

почистват и замърсявания в резултат от локални /изоставени 

незаконни/неорганизирани сметища (струпване на всякакъв вид отпадъци, най-

вече битови и строителни) около населените места от  регион Пазарджик. 

През 2015г. са почистени 49 локални сметища, при което са възстановени 

качествата на общо 48 дка земеделски земи и почистени крайпътни участъци във 

входно-изходни зони на населените места в общините Пазарджик, Септември, 

Ракитово, Лесичово, Пещера, Велинград, Брацигово и Батак. 

Община Депа подлежащи на рекултивация Статут 

Наличие на 

Заповед на 

Директора на 

РИОСВ за 

спиране на 

експлоатацията 

на депото 

Площ 

дка 

Община 

Пазарджик 

Действащото към момента депо е 

разположено на площадка, попадаща в 

имот № 000723 с ЕКАТТЕ 00254, в 

землището на с. Алеко Константиново, 

община Пазарджик, област Пазарджик, 

Същото в 

експлоатация от 

1969г.; 

Предстой изготвянето 

Заповед № 

053/09.03.2004 г 

123,0 
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собственост на община Пазарджик на работен 

инвестиционен 

проект за закриване и 

рекултивация на 

действащото 

общинско депо 

Община 

Пещера 

За територията на община Пещера 

общинското депо за битови отпадъци, се 

намира в ПИ №56277,3,1289, м. 

„Луковица“, землището на гр. Пещера, с 

обща площ 21 418кв.м. 

За депото предствой 

да се подготви проект 

за закриване и 

рекултивация. 

Община Пещера 

предвижда  да подаде 

проекта за 

финансиране в 

ПУДООС и ще очаква 

неговото одобрение.  

 

Заповед № 

053/09.03.2004 г 

21,4 

Община 

Септември 

Общинското депо за ТБО, се намира в 

местността „Горни Башали”, земл. на гр. 

Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик. 

Имот № 000840   

За депото предствой 

да се подготви проект 

за закриване и 

рекултивация 

Заповед № 

053/09.03.2004 г 

30,27 

Община 

Велинград 

Единствено действащо е старото 

общинско депо на община Велинград се 

намира в местостта “Дълбокото дере”, 

гр.Велинград. Общинското депо се 

очаква де се преустанови в края на 2017 

г. след въвеждане в експлоатация на 

новото регионално депо - Пазарджик 

Към момента все още 
не е подготвен проект 
за техническа и 
биологична 
рекултивация на 
депото и последващ 
мониторинг на 
околната среда. 

 

Заповед № 

053/09.03.2004 г 

39,8 

Община 

Ракитово 

Към настоящя момент община Ракитово 

е закрила двете нерегламентирани 

сметища в с. Дорково и гр. Костандово. 

Общинското депо на територията на 

общината,  което подлежи на закриване 

и рекултивация се намира в местността 

„Кацата”, община Ракитово 

Община Ракитово е 
изготвила проект за 
рекултивация на 
депото и в периода на 
настоящата програма 
ще пристъпи към 
осигуряване на 
финансиране, 
закриване и 
рекултивация на 
общинското депо. 

 

Заповед № 

053/09.03.2004 г 

10,0 

Община  

Брацигово 

На територията на община Брацигово 

подлежи на рекултивация единствено 

съществуващото до момента депо, който 

се намира в местността „ Клисура“  - 

Към настоящия 

момент няма 

информаци да е 

изготвен проект за 

Заповед № 

053/09.03.2004 г 

5,0 
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Брацигово. Капацитата на депото е 

изчерпан, експлоатира се от 1973г. 

 

техническа и 

биологична 

рекултивация на 

действащото депото 

Община 

Белово 

На територията на община Белово 

подлежи на рекултивация общинското 

депо разположено в местността „Савови 

ниви”, с. Дъбравите 

Към настоящия 

момент няма 

информаци да е 

изготвен проект за 

техническа и 

биологична 

рекултивация на 

действащото депото 

Заповед № 

053/09.03.2004 г 

10,71 

Община  

Лесичово 

Към момента на рекултивация подлежи 

бщинско депо за твърди битови 

отпадъци представляващо поземлен 

имот № 000176 с площ на имота 21.052 

дка и начин на трайно ползване – 

Сметище, публична общинска 

собственост, находящо се в местността 

„Неземеделски земи“, землище село 

Лесичово, община Лесичово, област 

Пазарджик.  

 

Общината е започнала 

процедура за избор на 

изпълнител за 

изготвяне на проект за 

„Закриване и 

рекултивация на 

съществуващо 

общинско депо за 

твърди битови 

отпадъци, имот 

№000176 в землището 

на с. Лесичово, 

собственост на 

Община Лесичово 

 

Заповед № 

053/09.03.2004 г 

3,0 

Община  

Батак 

Към момента подлежащо на 

рекултивация е само общинското депото 

за неопасни отпадъци  - гр. Батак , м. 

„Ралева къшла 

Депото остава да се 

експлоатира до 

откриване на 

регионалното депо в 

гр. Пазарджик; 

 

Заповед № 

053/09.03.2004 г 

8,6 

 

 Общините от региона следва да предприемат контролни, наказателни, 
организационни и инвестиционни мерки за недопускане на нерегламентирани 
замърсявания с отпадъци. 

 Общините от Регион Пазарджик следва да предприемат действия за закриване 
и рекултивация на старите общински депа 
. 
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V. Анализ на организацията за управление на отпадъците в регионалните 
съоражения; Финансиране и определяне на цени за услуги по управление на 
отпадъците в РСУО 
 

Съгласно т 4.6 от Методическите указания на МОСВ за разработване на регионални 
програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед №РД-211/31.03.2015 на 
Министъра на околната среда и водите 

 
1. Обхванати населени места от общинска система за сметосъбиране и 
сметоизвозване  
 
1.1. Община Пазарджик 
 

Община Пазарджик е сключила договор  с „Омега Интерклинър” АД гр. София, за 

сметосъбиране и сметоизвозване на територията на 28 села, по който са 

разположени 1660 броя контейнери тип „Бобър”, 1030 броя кофи - 240л и 89 броя 

контейнери от 4 куб.м. и договор с „Брокс” ООД гр. Пазарджик за предоставяне на 

концесия за извършване на дейността по поддържане на чистотата и третиране на 

битовите отпадъци на гр. Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница, 

съгласно който към края на 2016 г. са разположени общо 1115 бр. контейнери тип 

„Бобър” и  6754 бр. кофи.  

 

Обхватана система за сметосъбиране и сметоизвозване обхваща всички 31 села 

/Алеко Константиново, Априлци, Братаница, Величково, Гелеменово, Главиница, 

Говедаре, Дебращица, Добровницаа, Драгор, Звъничево, Ивайло, Крали Марко, 

Ляхово, Мало Конаре, Хаджиево, Мирянци, Мокрище, Овчеполци, Огняново, 

Паталеница, Пищигово, Росен, Сарая, Сбор, Синитово, Тополи дол, Цар Асен, Црънча, 

Черногорово, Юнаците/ и град. 

Средна честота на сметоизвозване със съответните съдове в районите е както 

следва: 

- за гр. Пазарджик - контейнер тип „Бобър”-1100л-ежедневно; кофа 

тип”Мава”0,11л-2 пъти седмично; 

- в села Главиница, Мокрище и Иваило- всички съдове -2 пъти седмично; 

- останалите 28 села- всички съдове-6 пъти месечно; 

 

1.2. Община Пещера 
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Дейностите по сметосъбиране и сметоизване на твърди битови отпадъци, 

образувани на територията на община Пещера се извършват от ОП“ Чистота и 

поддържане на общинска инфраструктура“ и обхваща 100% от населените места. За 

гр. Пещера са разположени общо 4 500бр.  кофи тип „Мева“, 140 бр.  Кофи тип 

„Бобър“ и 154 бр. 4 куб. контейнер. За с. Радилово са разположени 180 бр.  кофи тип 

„Мева“, 5 бр. тип „Бобър“ и 8 бр.4 куб. Контейнер. За  с. Капитан Димитриево 

общината е разположила 80 бр. кофи тип  „Мева“, 4 бр. тип  „Бобър“ и 10 бр. 4 куб. 

Контейнер и за Летовище Свети Константин за събиране на битови отпадъци са 

разположени 35 бр. кофи тип „Бобър“ и 8 бр. 4 куб. контейнер 

Средна честота на сметоизвозване със съответните съдове в районите е както 

следва: 

- гр. Пещера – контейнери тип „Мева” - 2 пъти седмично  за централна градска 

и 1 път седмично – за всички останали улици; Контейнери тип “Бобър”-  3 

пъти седмично за улиците в целия град, а за централна градска част 

допълнително и в събота. За 4 кубиковите контейнери смеетоизвозването се 

осъществява 2 пъти седмично в  кв. “Пирин” и кв. “Луковица” и 1 път 

седмично – за всички останали улици /при необходимост и извън графика. 

- от с.Радилово – контейнери тип „Мева” се  извозват два пъти месечно през 

седмица всеки вторник. За 4 кубиковите контейнери смеетоизвозването се 

осъществява при заявка от кметството, но не повече от  20 курса 

средномесечно 

- от с.Капитан Димитриево – контейнери тип „Мева” се извозват два пъти 

месечно през седмица всеки вторник. За 4 кубиковите контейнери 

смеетоизвозването се осъществява при заявка от кметството, но не повече от  

20 курса средномесечно 

- от летовище “Св.Константин” сметоизвоването на контейнери тип „Бобър” 

се извършва през периода: 

 1 път седмично – в периода 15.05.2016г.- 30.06.2016г.; 

 2 пъти седмично – в периода 01.07.2016г.- 31.08.2016г.; 

 минимум 1 път месечно в периодите 01.01.2016г.-15.05.2016г. и 

01.11.2016г. – 31.12.2016г. 

За  4 кубиковите контейнери смеетоизвозването се осъществява не повече от 12 

курса средномесечно. 

1.3. Община Септември 
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Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Септември се 

извършва въз основа на сключен Договор между община Септемви и ДЗЗД 

„Консорциум Сметопочистване Септември”. Организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване се осъществява във всички населени места на територията на 

община Септември, както следва: гр. Септември, гр. Ветрен, с. Варвара, с. Ветрен 

дол, с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Лозен, с. Ковачево, с. Злокучене, с. Бошуля, с. 

Карабунар, с. Виноградец, с. Славовица, с. Горно и Долно Вършило.                                                                                                                                      

Брой и вид контейнери в системата за сметосъбиране на общ битов отпадък на 
община Септември е представено в следващата таблица; 
 

Населено място 
Брой съдове 

120 литра 

Брой съдове 

1100 литра 

метал 

Брой съдове 

1100 литра 

метал 

Седмична 

Кратност 

на 

вдигане 

Гр. Септември първи район ½ от 2155 ½ от 30 ½ от 70 3 

Гр. Септември втори район ½ от 2155 ½ от 30 ½ от 70 3 

с. Бошуля 0 10 20 2 

с. Варвара 300 10 25 2 

Гр. Ветрен 0 30 120 2 

с. Ветрен дол 150 10 25 2 

с. Виноградец 0 15 61 2 

с. Горно Вършило и Долно Вършило 0 5 15 2 

с. Славовица 0 8 17 2 

с. Злокучене 95 10 10 2 

с. Карабунар 0 20 46 2 

с. Ковачево 0 20 60 2 

с. Лозен 0 15 35 2 

с. Семчиново 0 20 50 2 

с. Симеоновец 0 10 35 2 

Източник: Община Септември 
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Средна честота на сметоизвозване със съответните съдове в районите е както 

следва: 

- за гр. Септември честотата на сметосъбиране на всички съдове за битов 

отпадък е3 пъти седмично; 

- за села от община Септември  честотата на сметосъбиране на всички съдове 

за битов отпадък 2 пъти седмично 

 

1.4. Община Велинград 

Община Велинград има сключен Договор с фирма „КМД“ ЕООД за организиране на 

сметосъбиране и сметоизвозване и депониране на битови отпадъци. Изградената 

система за организирано сметосъбиране и транспортиране на смесените битови 

отпадъци, обхваща всички населени места и 100% от населението в общината 

Броя и вид контейнери, периодичността на обслужване на системата на 
сметосъбиране на общ битов отпадък за община Велинград е предтавено в  
следващата таблица. 
 

  № 

ВИД ДЕЙНОСТ 

                                  

БРОЙ  

СЪДОВЕ 

БРОЙ ИЗВОЗВАНИЯ 

ГОДИШНО 

    1 Събиране и извозване на ТБО от 

кофи „Мева” за гр.Велинград 
6086 52 

    2 Събиране и извозване на ТБО от 

контейнери тип „Бобър” за 

гр.Велинград 

206 260 

    3 Събиране и извозване на ТБО от 

контейнери тип „Бобър” за 

гр.Велинград 

324 104 

    4 Събиране и извозване на ТБО от 

контейнери тип „Бобър” за нас. 

места на общ. Велинград 

67 26 

                    

5 

Събиране и извозване на ТБО от 

контейнери тип „Бобър” за нас. 

места на общ. Велинград 

25 52 

    6 Събиране и извозване на ТБО от 

контейнери тип „Бобър” за с. 

Юндола  

36 104 
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    7 Събиране и извозване на ТБО от 

контейнери тип „Бобър” за с. Света 

Петка 

19 52 

           

8 

Събиране и извозване на ТБО от 

контейнери тип „Бобър” за с. 

Драгиново 

25 52 

          

9 

Събиране и извозване на ТБО от 

контейнери тип КС – 4м3 за гр. 

Велинград 

83 104 

           

10 

Събиране и извозване на ТБО от 

контейнери тип КС – 4м3 за 

с.Драгиново 

30 52 

Източник: Община Велинград 
 

1.5. Община Ракитово 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, 

генерирани на територията на община Ракитово се осъществява от общинско 

Звено по „Чистота”, обхващащо населените места - Ракитово ,гр. Костандово ,с. 

Дорково. Община Ракитово разполага с 110 бр. 4 куб. контейнери, 100 бр. кофи тип 

„Мева” и 1900 бр. тип Карнобат. 

Средна честота на сметоизвозване със съответните съдове в районите е както 

следва: 

- За 4 кубиковите контейнери смеетоизвозването се осъществява 3 пъти 

месечно; 

- За кофи тип „Мева” смеетоизвозването се осъществява 2 пъти месечно; 

- За тип „Карбонат” смеетоизвозването се осъществява 2 пъти месечно; 

1.6. Община Брацигово 

В община Брацигово дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови 

отпадъци се извършва от отдел „Чистота” към общинската администрация – 

Брацигово и обхваща 100% от населените места на общината. 

Наличните съдове в общината за сметосъбиране и сметоизвозване са 2 425 

еднофамилни контейнери с вместимост 0,11 куб. м и 117 бр контейнери тип 

„Бобър” с вместимост 1,1, куб. м 

Във  всяко населено място се извършва сметосъбиране и сметоизвозване. 

Обслужването на контейнерите и кофите за БО се извършва по график, като 

периодичността на събиране на отпадъците през 2016 г. е следната: 

Дни от Брацигово Бяга Исперихово  Козарско Равногор Розово  Жребичко 
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седмицата  

понеделник Х Х   Х   

вторник Х  Х  Х   

сряда Х   Х  Х  

четвъртък Х  Х Х  Х  

петък Х Х     Х 

Източник: Община Брацигово 
 

 
1.7. Община Белово 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в община 

Белово се извършва от „БКС1-Белово” ЕООД и обхваща гр. Белово, кв. Малко Белово, 

с. Аканджиево, с. Мененкьово, с. Голямо Белово, с. Дъбравите, с. Момина Клисура, с. 

Сестримо, с. Габровица, Чаира, Белмекен. 

Броя, вида на наличните контейнери, както и честотата на сметозивозване са 

дадени в следвщата таблица: 

Населено място Видове съдове за БО Брой контейнери Брой почистване по 

населено място 

Гр. Белово 

Бобър (1100л) 137 -98 

4 пъти месечно 
 

Кофи (60 л). 
366 - 269 

Контейнер (4 куб м.) 19 

Кв. Малко Белово Бобър (1100л) 35 

4 пъти месечно 
Кофи (60 л). 

 

36 

Контейнер (4 куб м.) 12 

С. Аканджиево Бобър (1100л)  2 пъти месечно 

Кофи (60 л). 175-84 

Контейнер (4 куб м.) 5-6 

с. Мененкьово Бобър (1100л) 4 2 пъти месечно 
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Кофи (60 л). 157-91 

Контейнер (4 куб м.) 10 

с. Голямо Белово Бобър (1100л) 3 2 пъти месечно 

Кофи (60 л). 70 

Контейнер (4 куб м.) 10 

С. Дъбравите Бобър (1100л) 3 2 пъти месечно 

Кофи (60 л). 137-92 

Контейнер (4 куб м.) 10 

С. Момина Клисура Бобър (1100л) 3 2 пъти месечно 

Кофи (60 л). 90 

Контейнер (4 куб м.) 13 

С. Сестримо Бобър (1100л) 8 2 пъти месечно 

Кофи (60 л). 223 

Контейнер (4 куб м.) 18 

С. Габровица Бобър (1100л) 8 2 пъти месечно 

Кофи (60 л).  

Контейнер (4 куб м.) 12 

Чаира Бобър (1100л) 13 2 пъти месечно 

Белмекен Бобър (1100л) 4 2 пъти месечно 

Източник: Община Белово 

1.8. Община Лесичово 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в община 

Лесичово се извърщват посредством сключен Договор между Община Лесичово и 

,,Екотрансфактор“ ООД, гр. Пловдив. Системата обхваща всички седем населени 

места включени в състава на община Лесичово, а именно: селата Церово, Лесичово, 

Боримечково, Калугерово, Динката, Памидово и Щърково. 

Броя и вида на използваните контейнери в общината е представен в следващата 

таблица: 

Обслужвани 

населени места 

Брой обслужени съдове по вид 
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 110 л. 120 л.  Бобър/ракла 

1100 л.  

К-4  

4 куб.м. 

с. Лесичово 219 153 14  

с. Калугерово 419 161 17 1 

с. Церово 13 100 23 8 

с. Динката   115 24 6 

с. Боримечково  90 14 2 

с. Памидово  70 15 2 

с. Щърково  70 18 3 

Всичко бр. 651 759 125 22 

Община Лесичово 

 

1.9. Община Батак 

Дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в община Батак 

се извършва от фирма ЕКО ХИДРО 90  ООД гр. Пазарджик и обслужва населението 

на гр. Батак , с. Фотиново , с. Нова махала , курорт Яз. Батак  ,около язовирите  и 

териториите и ДГС и ДЛС.  

"ЕКО ХИДРО 90" 

ООД 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване и 

експлоатация на 

общинско депо 

 Видове съдове 

 Обем/в

местимо

ст  брой 

 

Кофи „Мева” 110л. 1417 

 Контейнери  

„  Бобър ”  1.1 м.куб   262  

 Контейнери  

4м. 

куб.     75 

Източник: Община Батак 

Със заповед на Кмета на общината е определен график за  сметосъбиране и 

сметоизвозване, който бива : 

За района на гр. Батак : 
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- Сметосъбиране и сметоизвозване с контейнери  тип „Бобър” 1.1 м.куб.-12 

пъти месечно  

- Сметосъбиране и сметоизвозване с кофи тип „Мева” -110 л. 2 пъти месечно 

- Сметосъбиране и сметоизвозване с контейнери   4 куб.м. -    2 пъти месечно  

За района  с. Фотиново  и с. Нова махала: 

- Сметосъбиране и сметоизвозване с контейнери  тип „Бобър” - 4 пъти месечно  

- Сметосъбиране и сметоизвозване с кофи тип „Мева” -110 л.- 4 пъти месечно 

За района на курорт „Яз. Батак „  

- в периода от  м.01.05.  до 30. 09.–  

- Сметосъбиране и сметоизвозване с контейнери  тип „ Бобър” - 12 пъти 

месечно  

- Сметосъбиране и сметоизвозване с контейнери   4 куб.м.  -     2 пъти месечно 

в периода от  м. 01.01..  до м. 30.04.. и от м.01.10.. до м. 31. 12..:  

- Сметосъбиране и сметоизвозване с контейнери  тип „Бобър” - 4 пъти месечно 

- Сметосъбиране и сметоизвозване с контейнери   4 куб.м. - 1пъти месечн 

За районите включващи всички държавни лесничейства: 

В периода от 01.06.. до 30.09. год.   

- Сметосъбиране и сметоизвозване с контейнери  тип „Бобър” - 2 пъти месечно 

В периода от 01.01. до 30.05. год.  и от 01.10.. до 31.12. 

- Сметосъбиране и сметоизвозване с контейнери  тип „Бобър” - 1 пъти месечно 

През летния туристически сезон броя на лицата, почиващи покрай язовирите на 

територията на Общината се увеличава значително.  
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2. Настояща система за заплащане на услугите по управление на битовите 
отпадъци в общините от регион Пазарджик 
 

Източник на финасиране на дейностите по управление на отпадъците са 

физическите и юридическите лица, собственици на имоти в съответната община, 

облагани с такса „битови отпадъци“ по реда на ЗМДТ. 

В РБългария такса битови отпадъци се заплаща от домакинствата и от 

юридическите лица, изчислена на база данъчна оценка или отчетна стойност на 

имота. 

Определянето на таксата за битови отпадъци e съобразено с извършваните 

разходи, свързани с дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови 

отпадъци, поддържане чистотата на местата за обществено ползване и обработката 

на тези отпадъци. 

Практиката до момента е такса „битови отпадъци“ да се определя в „промил“ върху 

данъчната оценка на недвижимите имоти или отчетната му стойност (по-високата 

от двете). И деветте общини определят таксите по описания ред и за трите 

подтакси – сместосъбиране, сметоизвозване и осигуряване на съдове за 

съхраняване на битовите отпадъци,  

- обезвреждане на отпадъци в депа или други  инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците и  

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 

Към настоящия момент "такса битови отпадъци" в частта сметосъбиране и 

сметоизвозване и обезвреждане на отпадъци, се определя в промил върху 

данъчната оценка. В най-близко бъдеще този подход няма да бъде възможен и 

всяка община ще трябва да изработи справедлива методика, която да може да 

генерира реална такса според количеството на битовите отпадъци и да 

покрива разходите, които общините ще направят за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 

кофи и други; 

2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането 

им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване 

и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 
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отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на 

отпадъците; 

Проучванията в региона до момента показват следното: 

Размерът на таксата се определя като промил от данъчната оценка на съответния 

имот. В повечето случаи таксата за бизнеса, определена в промили, е 

неколкократно по-висока от таксата за домакинствата, чрез което на практика 

бизнесът субсидира услугите по събиране, транспортиране и депониране на 

отпадъците от домакинствата и поддържане на териториите за обществено 

ползване . 

Приходи от такси за битови отпадъци за периода от 2012-2016 включително за 

общините от Регион Пазарджик 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Пазарджик 4 756 978 лв 5 700 631 лв 5 995 839 лв 5 775 370 лв 6 338 627 лв 

Пещера 810327 842543 995317 1036201 1045665 

Септември 545 251,53 лв. 555 750,28 лв. 630 058,54 лв. 660 948,72 лв. 702 427,38 лв. 

Велинград 990665,37 1091686,92 1451994,79 14656965,10 1353702,85 

Ракитово 183 737 193 943 213 840   

Брацигово  238 000 262 000 273 000 241 000 

Белово      

Лесичово 113367,00 лв 110380,00 лв 142757,00 лв 149667,00 лв 131525,00 лв 

Батак     1739 хил.лв. 

 

 

Разходи от такса битови отпадъци  за периода 2012-2016 включително за 

общините от Регион Пазарджик 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Пазарджик 4 973 306 лв 5 328 660 лв 5 563 585лв 5 204 963 лв 6 119 321 лв 

Пещера 818531 лв 886451 лв 842965 лв 1016908 лв 1101456 лв 

Септември      

Велинград 1 891 717 лв 1 875 000 лв 1 877 500 лв 2 146 538 лв 898 924 лв 
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Ракитово 404 321 лв 420 010 лв 325 982 лв   

Брацигово  263 000 лв 281 000 лв 602 000 лв 262 000 лв 

Белово      

Лесичово 103309,00 лв 105108,00 лв 145500,00 лв 130262,00 лв 123708,00 лв 

Батак     1740 хил.лв. 

 

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба No 7 от 19.12.2013 г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изизсквани при депониране на отпадъци, всички общини, като собственици на 

действащи депа за неопасни отпадъци ежемесечно правят справки за 

депонираните количества отпадъци по общини, както и преведените суми по чл.60 

и чл.64 от ЗУО. За 2015 г. само община Лесичово е предоставила обезпечението за 

закриване и следексплоатационни грижи за функциониращоте общинско депо, 

както и е направила отчисленията, които ще се изразходват за нови съоръжения за 

третиране на битови и строителни отпадъци. Останалите общини в Региона - 

Пазарджик, Пещера, Велинград, Батак, Белово, Септември, Ракитово и Брацигово не 

са изпълнили своите задължения в пълен размер. 

 

В таблица по-долу е систематизирана информацията за постъпилите суми по чл.60 

и чл.64 от Закона за управление на отпадъциде за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2015 

г. по общини, съгласно данни от доклада за състоянието на околната среда на 

РИОСВ – Пазарджик за 2015г. 
 Община Отчисления по чл. 60 Отчисления по чл. 

64 

ОБЩО 

1 Батак 16 655.20 лв 11 720.00 лв 
 

28 375.20 лв 

2 Белово 19 162.36 лв 132 061.47 лв 151 223.83 лв. 

3 Брацигово 32 000.00 лв 61 790.64 лв 93 790.64 лв 

4 Велинград 161 835.89 лв 30 462.00 лв 192 297.89 лв 

5 Лесичово 25 220.97 лв 122 077.88 лв. 147 298.85 лв 

6 Пазарджик 31 622.62 лв 576 758.87 лв 608 381.49 лв 

7 Пещера 52 365.32 лв 667 821.72 лв 720 187.04 лв 

8 Ракитово 26 227.49 лв 84 708.00 лв 110 935.49 лв 
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9 Септември 107 886.15 лв 14 695.00 лв 
 

122 581.15 лв 

ОБЩО 472 976 лв 1 702 095.58 2 175 071.58 

Източник: РИОСВ – Пазарджик 

 Анализът показва, че въведените общински системи за разделно събиране на 
отпадъците нямат добра ефективност. Това е една от причините размерът на 
отчисленията и обезпеченията да бъде голям. Целта на разделното събиране е 
именно намаляване на количествата отпадъци, отиващи на депата, а оттам и на 
дължимите отчислени 

 Във връзка с актуализиране на общинската нормативна уредба и формиране 
на таксите в бъдеще на принципа „замърсителят плаща” могат да бъдат 
приложени някой от долуописаните схеми за таксуване: 

 

 Схема, свързана с обема на използваните контейнери 
 

Съгласно тази схема в началото на всяка година общинските власти отправят 

запитване към домакинствата какъв размер контейнери за отпадъци биха искали 

за използват. Събираната впоследствие такса за битови отпадъци зависи от броя и 

размера на избраните контейнери. Важно при тази схема е да бъдат предложени 

достатъчен брой различни по размер контейнери. Освен това важен елемент на 

схемата е колко често потребителите ще имат право да избират броя и големината 

на контейнерите, които ще използват. Обикновено по логистични причини изборът 

се прави веднъж в годината. Тази схема за таксуване е полулярна в САЩ, а в 

миналото е била популярна и в редица Европейски държави. Пред последните 

години обаче повечето Европейски страни преминават към по-гъвкави схеми за 

таксуване, които предоставят възможност за по-тясно обвързване на таксата с 

обема на генерираните отпадъци.  

Таксуване на база на броя на използваните съдове за изхвърляне на битови 

отпадъци се прилага и от редица общини в България, но само за нежилищните 

имоти собственост на промишлени предприятия. В случай, че промишлените 

предприятия пропуснат да заявят броя и обема на използваните контейнери за 

битови отпадъци преди крайния срок определен от съответната община (в края на 

всяка календарна година), те губят правото да бъдат таксувани на база на 

използваните съдове и трябва да заплащат таксата за битови отпадъци, определена 

чрез данъчната оценка на имота.   

 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините 

Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември 

86 

 

 Схеми, обвързани с честотата на извозване на контейнерите  
Заплащането при този тип схеми е свързано с честотата на обслужване на 

потребителите. Съществуват две възможности: 

 Домакинствата сами избират честотата на обслужване. Тази схема обаче се 
прилага сравнително рядко. 
 Използват се етикети и електронни чипове, които показват кога се изпразват 
контейнерите за отпадъци. Във втория случай по дистанционен път върху чипа се 
записва кога за последно е бил изпразнен съответният контейнер. Дейността по 
изпразването на контейнерите може да бъде записана или от самия камион, в 
който се изпразват контейнерите или от преносими четящи електронни 
устройства. 
Записването по електронен път на честотата на изпразване на контейнерите се 

използва все по-често. Методът се е наложил в Холандия и Фландрия (част от 

Белгия), както и в част от Германия (например използването на електронни чипове 

се е утвърдило в голяма част от провинция Бавария). 

Схемите, при които заплащането на таксата за битови отпадъци е свързано с 

честотата на изпразване на контейнерите, имат най-голямо влияние върху 

логистиката при събирането на отпадъци тъй като при тях по-важна е честотата на 

събиране, а не теглото на отпадъците. В същото време подобни схеми могат да 

накарат потребителите предварително да пресоват (компактират) отпадъците с 

цел да намалят честотата на извозванее. 

 

 Схеми, обвързани както с честотата на извозване, така и с обема на 
отпадъците 
Тези схеми са обвързани не само с честотата на извозване на контейнерите, но и с 

избор на размера на контейнерите. Отново има възможност домакинствата сами да 

избират честотата на обслужване или тя да бъде определена от оператора на 

схемата. В този случай потребителите са допълнително стимулирани да генерират 

по-малко отпадъци чрез размера на контейнерите за отпадъци. Влиянието на този 

стимул обаче значително намалява след като потребителите веднъж изберат 

размера на контейнерите, които ще използват.  

  

 Схеми, обвързани с използваните чували за отпадъци 
Това са схеми, при които таксата за битови отпадъци е обвързана с обема на 

изхвърляните отпадъци. Тъй като обаче обемът на изхвърляните отпадъци не е 

фиксиран (както е при схемите обвързани с размера на използваните контейнери), 

потребителите имат по-силна мотивация да намалят количеството генерирани 

отпадъци и да рециклират повече. При този тип схеми:  

а) на домакинствата се продават специални чували за отпадъци или;  
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б) на домакинствата се продават етикети/стикери, които се залепят върху 

чувалите за отпадъци. Добра идея е на потребителите да се продават няколко 

различни размера чували. 

Тази схема е приложима за малки населени места. 

 

 Схеми, обвързани с теглото на отпадъците 
При тези схеми на контейнерите за отпадъци са монтирани предаватели, данните 

от които се записват по електронен път от сметосъбиращия камион при 

изпразването на съответния контейнер за отпадъци. Контейнерите биват 

претегляни в момента, в който се качат на сметосъбиращия камион. Схемите, при 

които таксата за отпадъци е обвързана с тяхното тегло, имат значителен 

стимулиращ ефект върху потребителите (в посока намаляване на генерираните 

отпадъци), но не оказват съществено влияние върху логистиката по събирането на 

отпадъците. Системата за събиране на отпадъците би работила неефективно ако се 

налага често да се събират сравнително малки количества отпадъци. Схемите 

обвързани с теглото на отпадъците обаче могат да бъдат полезни там където 

пределните ползи от намалените количества генерирани отпадъци са значителни. 

 

 Схеми, обвързани едновременно с теглото на отпадъците, честотата на 
изхвърляне и обема на използваните контейнери. 
Схемите за заплащане за генерираните отпадъци стават все по-сложни с 

развитието на технологиите. Вече съществуват т.нар. 3-D схеми, при които се 

отчитат теглото на отпадъците, честотата на изхвърляне и обема на контейнерите. 

По този начин се постига троен ефект: с избора на контейнер се ограничава обема 

на изхвърляните отпадъци, с избора на честотата на изхвърляне на контейнерите 

се намаляват логистичните разходи (разходите за сметосъбиране и извозване), а с 

измерването на теглото – се увеличават пределните ползи от намаленото 

количество отпадъци, които иначе би трябвало да бъдат депонирани. Ако обаче на 

потребителите се разрешава да избират големината на контейнерите за отпадъци 

и след това да променят избора си, това би могло да доведе до завишаване на 

разходите за сметосъбиране и извозване. Предимство на схемите, при които 

отчитането се извършва по честота и тегло, е че отчитането по честота води до 

намаляване на разходите за сметосъбиране и извозване, а отчитането по тегло – до 

намаляване количеството на изхвърляните отпадъци. 

 

 Събиране на биоразградими отпадъци 
Налагането на такса за събирането на биоразградими отпадъци има за цел да 

намали общото количество на събираните отпадъци и да насърчи домашното 
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компостиране. Там, където са въведени такси за биоразградимите отпадъци, те са 

по-ниски отколкото за другите видове битови отпадъци, тъй като се приема че 

разходите за третиране на биоразградимите отпадъци са по-ниски от тези за 

обработка и депониране на останалите видове битови отпадъци. 

 

 Събиране на рециклируеми отпадъци 
Причината за въвеждане на такса за рециклируеми отпадъци може да бъде както 

покриването на разходите за събиране и извозване на рециклируемите отпадъци, 

така и използването й като превантивна мярка срещу генерирането на подобни 

отпадъци. Някои експерти смятат, че безплатната услуга по събирането и 

извозването на рециклируеми отпадъци не стимулира превенцията срещу 

образуването на отпадъци. 

 

 Отпадъци, доставени директно до общинските депа за отпадъци 
Общоприети в континентална Европа са такси за депониране на контролираните от 

общините депа за отпадъци. Счита се, че ако депата за отпадъци приемат свободно 

отпадъците от домакинствата, това би стимулирало мнозина граждани да карат 

отпадъците си до самото депо, като по този начин избягват заплащането на такса 

за битови отпадъци. 

 

 Едрогабаритни отпадъци  
На много места в Англия има въведена такса за изхвърлянето на едрогабаритни 

отпадъци. Преди въвеждането на подобна такса обаче би трябвало да се изгради 

работеща система за събирането на този тип отпадъци. 

Целта на въвеждането на такси за различните видове отпадъци би трябвало да е 

създаването на стройна система от такси за битовите отпадъци, която да насърчава 

определен тип поведение от страна на потребителите и да преодотвратява 

„изтичането” на отпадъци от една към друга част на системата за управление на 

отпадъците поради разликите в таксите. 

 

Ефект на системите за таксуване по тегло и обем върху количеството на 
генерираните отпадъци 
Според различни изследвания на ефекта от въвеждането на такси за битовите 

отпадъци, базирани на принципа „замърсителя плаща” може да се очаква между 

12% и 30% намаление на количествата генерирани отпадъци, включващо: 

6% – 8% намаление поради разделянето на отпадъците в домакинствата; 
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3% - 10% намаление дължащо се на непланирани действия на домакинствата 

свързани с намаляване количествата генерирани отпадъци; 

3% – 12 % намаление дължащо се на планирани действия на домакинствата за 

намаляване количествата генерирани отпадъци. 

 

По отношение на това, коя схема за таксуване води до най-голямо намаление на 

количествата изхвърляни отпадъци, изследванията показват, че схемите при които 

таксата се определя на база теглото на изхвърляните отпадъци са по-ефективни от 

схемите при които таксата се определя според обема на отпадъците.  

 

Ефект на схемите за таксуване по тегло и обем върху рециклирането на 
отпадъците 
Като цяло проучванията за влиянието на схемите за таксуване според обема и 

теглото на генерираните отпадъци върху количествата рециклирани отпадъци 

показват увеличаване на количеството рециклирани отпадъци като процент от 

общото количество изхвърляни отпадъци. Макар повечето проучвания да показват 

слабо увеличение на рециклираните отпадъци след въвеждането на такси 

обвързани с обема и теглото на генерираните отпадъци тъй като общото 

количество изхвърляни отпадъци намалява, то процентът на рециклираните 

отпадъци значително нараства.  

Цитираното по-горе проучване за влиянието на таксите обвързани с обема и 

теглото на отпадъците върху количеството на изхвърляните отпадъци в Холандия 

показва, че таксите базирани на принципа „замърсителят плаща” имат най-силен 

положителен ефект върху рециклирането на хартията и стъклото. 

 

Както вече беше посочено, съгласно направените проучвания схемите за таксуване 

според обема и теглото на генерираните отпадъци водят до значително 

намаляване на количестото изхвърляни отпадъци. Тъй като обаче количеството на 

рециклираните отпадъци не се увеличава значително, възниква въпросът какво се 

случва с останалата част от отпадъците, които не влизат в системата за 

сметосъбиране и извозване. Според някои критици тези отпадъци се изхвърлят 

нерегламентирано от потребителите с цел избягване заплащането на такса. 

Направените проучвания обаче не показват увеличаване на нерегламентирано 

изхвърлените отпадъци като част от общото количество генерирани отпадъци. 

Следователно може да се заключи, че схемите за таксуване обвързани с обема и 

теглото на изхвърляните отпадъци нямат отрицателни странични въздействия, 

които да компрометират техния положителен икономически ефект. 
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Изводи и препоръки 

 Общините са добре обезпечени със съдове за смесени битови отпадъци. 

 Съществува голямо разнообразие по вид, обем и материали на използваните 
съдове за събиране на битови отпадъци. 

 Необходимо е закупуването на известен брой допълнителни съдове, за да се 
осигури пълно покритие на населението от малки населени места, както и подмяна 
на 4м3 контейнери с цел оптимизация на процеса на сметоизвозване и намаляване на 
разходите.   

 Текуща подмяна на остарелите и амортизирани съдове се планира във всички 
общини в страната. 

 Необходимо е да се създаде инфраструктура за събиране МРО и опасни 
отпадъци от домакинствата. 

 Системата за събиране и депониране на строителни отпадъци е 
незадоволителна .  

 Подходът за определяне размера на таксата е стандартен за страната като цяло 

– на база данъчната оценка на имотите. Само за ползвателите на услугите, които 

заявят самостоятелни съдове за битови отпадъци, е спазен принципа 

„Замърсителя плаща“. 

 

VI. Анализ на институционалния капацитет 
 

(Съгласно т 4.4 от Методическите указания на МОСВ за разработване на регионални 

програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед №РД-211/31.03.2015 на 

Министъра на околната среда и водите) 

1. Функции за управление на отпадъците 

Кметовете на общините Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград, Ракитово, 

Брацигово, Белово, Лисичево и Батак организират управлението на дейностите по 

отпадъци, образувани на тяхната територия, съобразно изискванията на ЗУО, като 

осигуряват условия, при който всеки притежател на битови отпадъци се обслужва 

от лица на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното 

събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане. 

Съгласно ЗУО, кметът на общината отговаря за: 

- Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за целта места 

и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. 
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- Осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци – контейнери, кофи и 

др. 

- Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа или други 

инсталации и съоражения за оползотворяване и/или обезвреждането им; 

- Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 

- Избор на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоражения за 

оползотворяването и/или обезвреждането на битовите отпадъци. 

- Организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейности, образувани от домакинствата на 

територията на съответната община; 

- Разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко 

за следните отпадъчни материали: хартия, картон, пластмаси и стъкло. 

- Организирането на дейности по разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци и/или оказва съдействие на организации по оползотворяване на 

масово разпространени отпадъци, в т.ч. определяне местата за разполагане на 

необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за 

редаване на масово разпространени отпадъци; 

- Изпълнението на решението на общото събрание на регионалните сдружения 

да съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и 

подготовка за повторна употреба; 

- Организирането на разделно събиране на опасни битови отпадъци за които не 

се прилага принципът отговорност на производителя и предаването им за 

оползотворяване и/или обезвреждане; 

- Разделно събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. 

определяне на местата за разполагане на необходимите елементи на системата 

за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или 

анаеробно разграждане; 

- Осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др. 

във всички населени места  с население по-голямо от 10 000 жители на 

територията на общината, и при необходимост в други населени места. 

- Почистване на отпадъците от общински пътища; 

- Осигуряване на информация на обществеността, чрез интернет страницата на 

съответната община, както и по друг подходящ начин; 

- Поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от 

пластмаси, стъкло, хартия и картон на съответната община; 
 

 Община Пазарджик: 
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В Община Пазарджик функции, свързани с политиката по управление на 

отпадъците, са възложени на Дирекция „Строителство, транспорт и околна среда”. 

Във връзка с финансовото, правното, административното и друго обезпечаване на 

политиката за управление на отпадъците функции са възложени на дирекции от 

Общата администрация. Подлежащите на контрол обекти, от страна на общинска 

администрация и по специално на Дирекция „Строителство, транспорт и околна 

среда“, намиращи се на територията на Община Пазарджик са всички населени 

места на територията на общината, във връзка с организираното сметосъбиране и 

сметоизвозване и терени извън регулация (пътища, речни корита и 

предотвратяване на нерегламентирани замърсявания). 

Общия брой на служителите, отговорни както  за управление на отпадъците, така и 

по други политики са общо двама служители от Дирекция „Строителство, 

транспорт и околна среда“ 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозването на битовите отпадъци, 

генерирани от населението на общината, както и тези поддържащи чистотата на 

обществените територии, като механизирано миене и механизирано и ръчно 

метене, са възложени на „Омега Интерклинър” АД на територията на 28 села и 

Брокс” ООД гр. Пазарджик за предоставяне на концесия за извършване на 

дейността по поддържане на чистотата и третиране на битовите отпадъци на гр. 

Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница. 

Оценката е че възложения персонал е достатъчен за изпълнение на възложените 

функции. 

 Община Пещера: 

В община Пещера дейностите по управление на отпадъците на местно ниво се 

осъществява чрез: 

- изпълнение на Общинската програмата за управление на отпадъците и 

- спазване на Наредбите, приети от Общински съвет - Пещера, имащи 

отношение към темата с отпадъците.  

Изпълнението и координирането на дейностите по управление на отпадъците се 

извършва от еколога на Община Пещера, който съгласува всички процеси, проекти 

и проблеми с Кмета на общината.  

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са възложени на ОП“ Чистота и 

поддържане на общинска инфраструктура“ 

 Община Септември 
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В Община Септември функции, свързани с политиката по управление на 

отпадъците, са възложени на Дирекция „Строителство, транспорт и околна среда”. 

Общя брой на служителите, отговорни както  за управление на отпадъците, така и 

по други политики свързани с опазване на околната среда са възложени на осем 

служтели от общинската администрация, като служителите, отговорни само за 

управление на отпадъците са възложени на един гл. експерт. 

По отношение на дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването на 

територията на общината се извършва от ДЗЗД „Консорциум Сметопочистване 

Септември”. 

 

 Община Велинград 

В Община Велинград функциите, свързани с политиката по управление на 

отпадъците, са възложени на Дирекция „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА ТУРИЗЪМ И 

РЕКЛАМА”. Човешките ресурси за управление на отпадъци са възложени на един 

главен специалист към Дирекция „ИПТР” – община Велинград. 

Община Велинград предоставя услугите по организирано събиране и 

транспортиране на смесените битови отпадъци чрез възлагане по реда на ЗОП. 

Дейностите са възложени на фирма „КМД“ ЕООД. 

Услугите включват: 

- Събиране и транспортиране на отпадъците; 

- Метене и периодично миене на улиците; 

- Измиване и дезинфекция на използваните съдове съгласно утвърден график; 

- Почистване измиване и дезинфекция на сметоизвозващите автомобили 
преди да напуснат общинското/регионалното депо и след приключване на 
работния ден; 

- Почистване на териториите около контейнерите след обслужване на 
съдовете; 

- Поддържане на чистотата на местата за обществено ползване;  

 

 Община Ракитово 

В Устройствения правилник на общинска администрация Ракитово не са разписани 

достатъчно подробно функциите относно управление на отпадъците на 

територията на общината. Към настоящия момент служителите, отговорни както  

за управление на отпадъците, така и по други политики свързани с опазването на 
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околната среда са в компетенциите на един старши експерт екология и опазване на 

околната среда.  

Услугите по сметосъбиране и сметоизвозване за територията на община Ракитово 

се извършват от общинското звено „Чистота”, което обхваща 100% от населените 

места и населението в общината. При определената честота на извозване на 

смесените битови отпадъци, наличната сметосъбираща техника и съдове към 

момента са достатъчни за регулярното обслужване на населението. 

 

 Община Брацигово 

В община Брацигово общинската администрация, отговорна за политиката по 

управление на отпадъците е Дирекция „ Специализирана администрация„. Общ 

брой на служителите, отговорни само за управление на отпадъците – гл. експерт 

„Екология, здравеопазване и социални дейности” и гл. специалист звено „Чистота”. 

В община Брацигово организацията по събирането и транспортирането на 

битовите отпадъци от населените места се осъществява от отдел «Чистота» към 

общинска администрация – Брацигово. 

 

 Община Белово 

В община Белово, функциите по управление на отпадъците са възложени на трима 

служители към общинската администрация. 

 

 Община Лесичово 

В община Лесичово административната  структура в общинската администрация, 

отговорна за политиката по управление на отпадъците е „Специализирана 

администрация“, в която общия брой на служителите, отговорни както  за 

управление на отпадъците, така и по други политики е осем души. 

Човешките ресурси свързани с функции за управление на отпадъци са възложени 

на зам. кмет по икономическото развитие на община Лесичово и на един главен 

експерт отдел „РРУПП“, дирекция „СА“. 

Функциите по сметосъбиране и сметоизвозване са възложени ,,Екотрансфактор“ 

ООД, гр. Пловдив. 
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 Община Батак 

В община Батак, административната  структура  за управление на отпадъците е 

общинската администрация на гр. Батак, в която общия брой на служителите, 

отговорни както за управление на отпадъците, така и по други политики са 5 

служители, а служителите, отговорни само за управление на отпадъците – 2. 

Функциите по сметосъбиране и сметоизвозване са възложени фирма „ЕКО ХИДРО 

90  ООД“ гр. Пазарджик 

 

VII. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на 

управление на отпадъците 

(Съгласно т.4.8.от Методическите указания на МОСВ за разработване на регионални 

програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед №РД-211/31.03.2015 на 

Министъра на околната среда и водите) 

Предмет на анализа в този раздел е информационната политика на общината във 

връзка с управление на отпадъците. 

Информирането на обществеността и бизнеса по въпросите на управлението на 

отпадъците са необходимост в полза за постигане на целите, свързани с 

намаляване на количеството генерирани отпадъци и оползотворяването им и има 

ключово значение за успеха и добрите резултати на системите за управление на 

отпадъците съобразно йерархията за тяхното управление. Кампаниите за 

повишаване на общественото съзнание и консултации с участниците в процеса на 

управление на отпадъците, ще допринесат за разбиране на потенциалните 

възможности и ползи за околната среда, произтичащи от оползотворяването и 

рециклирането на отпадъците. 

1. Стратегически подход в информационно - разяснителната политика на 
общините от Регион Пазарджик 

 
От направени проучвания за общините от Регион Пазарджик се установи, че някой 

от общините прилага различни мерки ежегодно или при необходимост за 

разяснителни кампании сред населението. Стратегическия подход към тези 

кампании е важна крачка на общините, чрез която се цели достигането на 

максимално повече информация до гражданите и бизнеса. Разяснителната 

политика ще доведе до спазване на определените изисквания на общините относно 

управлението на отпадъците, чрез което ще се улесни достигането на поставените 

цели за развитие в тази област.  

Някой от общините не публикува подробна информация на интернет страницата си 

за резултатите от осъществявания на контрола по управление на отпадъците. 

Общините Ракитово, Белово и Батак публикува подробна информация за контрола 

по управление на отпадъците, ежегодно или по конкретен повод. 
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Необходимо е да бъдат разработени документи с ясна целенасоченост към 

населението и към бизнеса, подпомагане на дейностите при управление на 

отпадъците им. Необходимо е да се обоснове единен подход за разяснителна 

политика в общинатите. Интернет сайта на общината е основния обмен на 

информация при провеждане на различни кампании. Допълнителен обмен на 

информация се осъществява и чрез привличане на местните медии, които да 

подпомогнат за информационното образоване на населението. 
 

2. Разяснителни и образователни дейности и привличане на 
обществеността 

 
На общинско ниво, населението следва да бъде информирано и привлечено в 

процесите на вземане на решенията, относно управлението на отпадъците. 

Комуникационните цели могат да бъдат разделени на две категории:  

 повишаване на общественото съзнание и обучение; 

 комуникация с участниците в дейностите по управление на отпадъците. 

 

Повишаването на общественото съзнание има за дългосрочна цел да постигне 

промяна в поведението на населението чрез осъзнаване на екологичните рискове, 

свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на 

отпадъците.   

 

Обучението и комуникацията е процес, чрез който от една страна се предоставя 

информация на участниците, а от друга се обменят и оценяват идеи и дейности по 

управлението на отпадъците. Образованието и комуникацията с участниците в 

дейностите по управление на отпадъците е изключително важна за: 

 предоставяне на информация относно политиката по управление на 

отпадъците;  

 получаване на информация, обратна връзка и подкрепа от участниците в 

управление на отпадъците;  

 подпомагане на формулирането, обсъждането, приемането и прилагането на 

дейности, засягащи финансирането и възстановяването на разходите. 

 

3. Начини за предоставяне на информация относно общинските услуги в 
областта на управление на отпадъците 
 

Основната форма за предоставяне на информация е интернет страницата на 

съответната община. 

 

 Информация за управление на отпадъците в общинатите се разпространява и 

чрез публикуване на съобщения на информационното табло в центъра за 
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административно обслужване, както и при необходимост в местните вестници. 

Ежегодно се провеждат информационни кампании със служителите на общинска 

администрация с цел обмен на информация с населението и лицата в частния 

сектор. При провеждане на кампаниите се разпространяват информационни 

материали (листовки и плакати) сред населението, свързани с различни групи 

отпадъци и тяхното третиране. 

 

VIII. SWOT анализ 

 

1. Принципни постановки на SWOT анализа. 
Принципно методологията на този анализ, включва взаимообвързана оценка на 

вътрешните за дадена организация или община силни (Strengths) и слаби 

(Weaknesses) страни, както и на външните за организацията или общината 

възможности (Opportunities) и заплахи (Threats). Въпреки, че този подход 

първоначално се е използвал за анализ на бизнес организации, неговите основни 

елементи се оказват много удобни и приложими при формиране на бъдещата 

политика на една община, по отношение опазването на околна среда и в частност 

управлението на отпадъците. 

Резултатите от SWOT - анализа позволяват по-точно формулиране на приоритетите 

и целите за управлението на отпадъците в регион Пазарджик, както и направата на 

периодична оценка на позицията на Регионалното сдружение и предприемането на 

мерки (дейности) за коригиране на нейното състояние. Между елементите на този 

анализ има отделни взаимовръзки, които разкриват потенциала или проблемите, 

които стоят на преден план за разрешаване. 

Схемата на SWOT анализа е илюстрирана по-долу: 
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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.  

2. Резултати от направения SWOT анализ на РСУО - Пазарджик 
Силни страни Възможности 

 Приета нормативна уредба за 

управление на отпадъците на местно ниво  
 Използване на финансовите инструменти на 

европейският съюз 

• негативни ефекти от 
средата

•пазарни и други 
възможности на средата

•липса на 
организационни, 
материални и финансови

•ресурси и активи

•предимства, способности, 
активи и ресурси,

Силни 
страни

Слаби 

страни

Заплахи
Възмож

ности
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 Ниско ниво на генерирани отпадъци на 

1жител в региона; 

 Всички общини от региона са сключили 

договор с организации по оползотворяване на 

МРО; 

 100% обхваното населени от системата за 

сметосъбиране и сметоизвозване; 

 Във всички общини в региона има 

изготвени алтуални морфологични анализи за 

състава и количествата на генерираните 

битови отпадъци. 

 Промяна на обществените нагласи в полза 

на ефективното управление на отпадъците 

 Въвеждане на нови и ефективни 

технологии,позволяващи в по-голяма степен 

рециклиране и оползотворяване на отпадъците 

 Осигуряване на прозрачност при 

определяне на такса битови отпадъци за 

граждани и бизнес и въвеждане на принципа 

„заплащане според количеството на 

образуваните отпадъци 

Слаби страни  Заплахи 

 Изоставане от сроковете за закриване 

на общинските депа , неотговарящи на 

стандартите 

 Ниска социална поносимост към 

увеличаване на таксите, което ограничава 

осигуряването на собствени финансови 

ресурси за инвестиции в сектора 

 Високо ниво на депониране на 

различни видове отпадъци ,вкл. и строителни 

 Липса на целенасочени мерки и 

стимули , които да допринесат за 

предотвратяване образуването на отпадъци 

 Трудност на нискодоходните групи да 

отделят допълнителни средства за услуги и 

дейности,свързани с управлението 

 Необходимост от допълнителни инвестиции 

 Увеличение на разхода за управление на 

отпадъците и необходимостта от повишаване 

на такса смет 

 Налагане на санкции при неспазване 

изискванията на националното 

законодателство 

 

 

IX. ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА И АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕТО 

ИМ  

1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 
 

 Цел1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им 

използване. 

 Цел2. Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

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

за третиране на отпадъци. 

 Цел3. Управление на отпадъците,което гарантира чиста и безопасна околна 

среда. 

 Цел4. Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане на 

йерархията на управление на отпадъците. 
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2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 
Оперативните цели се въвеждат, за да може да се планира и оцени изпълнението 

на стратегическите цели и затова те са пряко съотносими към тях и допринасят 

към тяхното постигане.  

Регионалната програма поставя следните единадесет оперативни цели за 

управлението на отпадъците в периода 2016-2020 г. : 

 ОЦ 1 - Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на 

образуването на отпадъци. 

 ОЦ 2 - Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци. 

 ОЦ3 - Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, 

събиране и транспортиране на отпадъците. 

 ОЦ 4 - Прилагане на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците  – 

доизграждане и експлоатация на Регионална система за управление на 

отпадъците на регион Пазарджик 

 ОЦ 5 -  Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с 

отпадъци. 

 ОЦ 6 - Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване 

прилагането на законодателството и политиката в областта. 

 ОЦ  7 - Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците. 

 ОЦ 8 - Укрепване на административния капацитет на администрацията, 

отговорна за управлението на отпадъците в общината. 

 ОЦ 9 - Увеличаване  на  инвестициите  и  прилагане на    принципите  

“Отговорност  на производителя” и “Замърсителят плаща” при интегрирано 

управление на отпадъците. 

 ОЦ 10 - Повишаване  участието  на  обществеността  при  управление  на  

дейностите  по отпадъците в общината; 

 ОЦ 11 - Развитие на устойчиви системи за управление на специфични 

потоци отпадъци. 

 

Взаимовръзка на стратегическите с оперативните цели: 
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3. АЛТЕРНАТИВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

В рамките на Програмата за управление на отпадъците са разработени  
подпрограми, които чрез мерките, включени в тях, водят до изпълнението както на 
оперативните цели на всяка от подпрограмите, така и на всяка от четирите 
стратегически цели. 
 
Изборът на конкретни мерки и тяхната комбинация във времето представляват 
различни алтернативи за достигане на набелязаните цели. 

 
За изпълнение на стратегическите и оперативни цели е необходимо 

изпълнението на подробно разписани подпрограми, както следва: 

Стратегически цели Подпрограма 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на 

отпадъците чрез предотвратяване образуването 

им и насърчаване на повторното им използване 

Подпрограма за предотвратяване 

образуването на отпадъци 

Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани 

и  оползотворени отпадъци и намаляване и 

Подпрограма за постигане на 

целите за подготовка за 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините 

Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември 

102 

 

предотвратяване на риска от депонираните 

отпадъци 
повторна употреба и за 

рециклиране на  битовите 

отпадъци най-малко от  хартия и 

картон, метали, пластмаса и 

стъкло 

Подпрограма за постигане на 

целите за биоразградимите 

битови отпадъци  

Подпрограма за 

предотвратяване и намаляване 

на риска от депонирани 

отпадъци   

Подпрограма за подобряване на 

управлението на утайките от 

ПСОВ 

Подпрограма за подобряване на 

управлението на строителните 

отпадъци 

Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира 

чиста и безопасна околна среда 
Подпрограма за информационно 

осигуряване, запазване и 

подобряване на 

административния капацитет на 

РСУО 

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов 

фактор за прилагане на йерархията на управление 

на отпадъците 

Подпрограма за прилагане на 

разяснителни кампании и 

информиране на 

обществеността по въпросите на 

управление на отпадъците 

 

Стратегическите и оперативни цели са взаимообвързани и кореспондират със 

съотносимите към общините в регион Пазарджик нормативни цели в края на 

периода на действие  на настоящата програма, които са представени в 

следващата таблица:  

Битови 

отпадъци 

Подготвяне за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъчни материали, 

например, като минимум, хартия, метал, 

пластмаса и стъкло от домакинствата и 

евентуално от други източници до 

степента, до която тези потоци от 

Увеличава

не до 

минимум от 

50 % по тегло 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините 

Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември 

103 

 

отпадъци са подобни на отпадъците от 

домакинствата. 

Отпадъци от 

строителство 

или 

разрушаване 

Подготвяне за повторна употреба, 

рециклиране и друго оползотворяване на 

материали, включително операции по 

обратно засипване, използвайки 

отпадъците като заместители на други 

материали, на неопасни отпадъци от 

строителство или разрушаване, с 

изключение на естествено срещаните 

материали, определени в категория 17 05 

04 в списъка на отпадъците. 

Увеличаване 

до минимум 

от 70 % по 

тегло 

Биоразградим

и битови 

отпадъци 

На базата на количеството биоразградими 

комунално-битови отпадъци, генерирани 

през 19951 , биоразградимите комунално-

битови отпадъци, извозвани към депата 

трябва да се намали до: 

16 

юли 

2006 5% 

16 

юли 

2009 0  

16 

юли 

2016 

35 

% 

 

Въвеждане на разделно събиране чрез изисквания към търговски обекти, 

производствени, стопански и административни сгради в населените места над 

5000 жители и курортните населени места на отпадъците от хартия и картон, 

метал, пластмаса и стъкло и предаването им на лица, притежаващи 

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 

от ЗУО и/или на организация по оползотворяване. 

 

Осигуряване за населените места с население над 10 000 жители, на общинска 

площадка за предаване на едрогабаритни и опасни отпадъци от населението.  

 

Съществуващите цели за рециклиране на специфичните отпадъчни потоци – 

например отпадъците от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО са ангажимент на 
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лицензираните организации за това, но общината има ангажимент за 

съдействие за изпълнението им.  
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РЕГИОНАЛЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ НА РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В 

РЕГИОН ПАЗАРДЖИК 

 
 

Стратег
ическа 

цел 

Операт
ивна 
цел 

Дейности /мерки/ Бюджет 

 

Източниц
и на 

финанaир
ане 

Срок за 
реализация 

 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорни 
институции 

   хил.лв  г.  текущи  и целеви водеща и 
партньори 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ц
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ОЦ1 

ОЦ2 

ОЦ3 

ОЦ4 

ОЦ5 

ОЦ6 

ОЦ11 

Определяне и 
експлоатация на 
площадки за 
безвъзмездно 
предаване на 
разделно събрани 
отпадъци от бита 

80 

За всяка 

община 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

2017г. Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

-бр.изградени 
площадки 

Регионално 

Сдружение 
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Разделно събиране на 
отпадъци от хартия и 
картон, пластмаса, 
метали и стъкло, 
извън системата на 
ОООО 

50 

За всяка 

община 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

2017г. Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Бр.реализиран
и системи 

- Обхванато 
население – 
бр.жители 

- Тона разделно 
събрани 
отпадъци 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 

 

Организиране  на 
събирането,  
оползотворяването  и  
обезвреждането  на  
строителни  отпадъци  
от ремонтна дейност, 
образувани от 
домакинствата на 
територията на 
съответната община 

 

30 

За всяка 
община 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

до 2018г. Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Бр.реализиран
и системи 

- Обхванато 
население – 
бр.жители 

- Тона разделно 
събрани 
отпадъци 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 
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Изграждане на 
площадка за събиране 
и инсталация за 
предварително 
третиране и 
рециклиране на СО 

300 за 
всяка 
община 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

до 2018г. Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

-бр.изградени 
площадки 

- тона рециклирани СО 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 

 

Организиране на 
дейностите по 
разделно събиране на 
масово 
разпространени 
отпадъци в т.ч. 
определя местата за 
разполагане на 
необходимите 
елементи на 
системите за 
разделно събиране и 
местата за предаване 
на масово 
разпространените 
отпадъци 

35 за всяка 
община 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

2017г. Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Бр.договори 

- Обхванато 
население – 
бр.жители 

- Тона разделно 
събрани 
отпадъци 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 
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Организиране на 
разделно събиране на 
опасните битови 
отпадъци извън 
обхвата на наредбите 
по чл.13, ал. 1 от ЗУО и 
предаването им за 
оползотворяване 
и/или обезвреждане 

50 за всяка 
община 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

до 2018г. Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Обхванато 
население – 
бр.жители 

- Тона разделно 
събрани 
отпадъци 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 

Ц
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ОЦ1 

ОЦ 2 

ОЦ3 

ОЦ4 

ОЦ6 

ОЦ7 

ОЦ11 

 

Актуализиране и 
оптимизиране на 
обхвата на 
регионалната система 
за управление на 
отпадъците 

12 за всяка 
община 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

2017г. Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Взето решение 
на общото 
събрание на 
сдружението 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 

 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, 

Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализиране на 
проект за 
инсталация за 
компостиране на 
биоразградими 
отпадъци, чрез 
подаване на 
проектни 
предложения до УО 
на ОПОС 2014- 2020 
г. 

10 000 Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ОПОС 

до 2019г. Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Брой обхваната 
население 

- Тона третирани 
отпадъци 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 

 

Изграждане на 
инсталация за 
предварително 
третиране на 
смесените битови 
отпадъци на 
регионален принцип 

18 000 Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ОПОС 

до 2019г. Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Обхванато 
население – 
бр.жители 

- Тона третирани 
отпадъци 

- Постигната степен 
на рециклиране  

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 
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Създаване на система 
за събиране, 
транспортиране и 
предварително 
третиране на 
отпадъци от хартия и 
картон, пластмаса, 
стъкло и метал от 
обществените 
учреждения 

85 за всяка 
община 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

 

 

 

 

 

 

2017г. Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Бр.учреждения 

- Обхванато 
население – бр.жители 

- Тона разделно 
събрани отпадъци 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 

Изготвяне на 
морфологичен анализ 
на отпадъците на 
общинско ниво, 
съгласно 
изискванията на ЗУО. 

 

18 

За всяка 
община 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

до 2020г. Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Изготвени 
морфологични 
анализи 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пещера, Ракитово, 

Велинград, Батак 

 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, 

Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември 

111 

 

Ц
е

л
3

. У
п

р
ав

л
ен

и
е 

н
а 

о
т

п
ад

ъ
ц

и
т

е,
к

о
ет

о
 г

ар
ан

т
и

р
а 

ч
и

ст
а 

и
 б

ез
о

п
ас

н
а 

о
к

о
л

н
а 

ср
ед

а.
 

 
ОЦ1 

ОЦ3 

ОЦ4 

ОЦ5 

ОЦ6 

ОЦ11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциониране на 
Регионално 
сдружение за 
управление на 
отпадъците за регион 
Пазарджик, включващ 
общините: 
Пазарджик, Пещера, 
Септември, Ракитово, 
Велинград, 
Брацигово, Белово, 
Лесичово, Батак 

НП НП 

 

постоянен Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Бр. Взети 
решения на 
Общото 
събрание на 
сдружението 

Регионално 

Сдружение 

Кметове и 

общинските 

съвети на 

общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 

 

Определяне на 

обхвата на 

регионалната 

система 

НП НП 2017г Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

Взето решение на 
Общото събрание на 
сдружението 

Регионално 

Сдружение 

Кметове на 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 
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Закриване и 

рекултивация на 

старите общински 

депа за битови 

отпадъци 

Мин.22лв/к
в.м 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

2017г. Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Бр.закрити депа 

- Обща площ на 
рекултивираните 
терени по общини 

Регионално 

Сдружение 

Кметове на 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 

 

Оптимизиране на 

събирането на 

битовите отпадъци и 

транспортирането 

им до депата или 

други инсталации и 

съоръжения за 

оползотворяването 

и/или 

обезвреждането им 

250 

За всяка 
община 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

до 2019 Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

-цена на тон 
транспортиран 
отпадък 

- количество 
минимизиран отпадък 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 
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Актуализиране на 
нормативната уредба, 
във връзка с 
управлението на 
отпадъците  

20 

За всяка 
община 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

2017г. Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Бр.актуализир
ани наредби 

- Бр.новосъздад
ени 
нормативни 
документи 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 

 

Прецизиране на 
договорите с 
организациите за 
събиране и 
оползотворяване на 
масово 
разпространени, във 
връзка с отстраняване 
на недостатъците от 
формалния им 
характер 

5 

За всяка 
община 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

2017г. Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Бр.актуализир
ани договори 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 
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Закриване и 
рекултивация на 
старите сметища 

Мин. 
22лв/кв.м 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

2017г. Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Бр.рекултивир
ани сметища 

- Дка 
възстановени 
терени 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 

Недопускане 
образуването на 
нерегламентирани 
замърсявания, чрез 
изготвяне на 
публични графици за 
проверки 

НП НП постоянен Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Бр.издадени 
предписания 

- Бр.съставени 
актове 

- Събрани 
средства от 
санкции в лв. 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 
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ОЦ1 

ОЦ7 

ОЦ10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигуряване на 
информация на 
обществеността по 
всички въпроси и 
ангажименти, 
вменени от закона 
чрез интернет 
страницата на 
съответната община, 
както и по друг 
подходящ начин 

 

НП НО постоянен Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Бр.публикации 

- Бр.посещения 
на страницата 

- Бр.отзиви 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 

осигуряване на 
интернет достъп по 
националната 
нормативна уредба 
чрез линк към 
интернет страницата 
на МОСВ и РИОСВ 

3 

За всяка 
община 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

постоянен Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Бр.публикации 

- Бр.посещения 
на страницата 

- Бр.отзиви 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 
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 Създаване и 
поддържане на 
регистър на 
площадките за 
предаване на 
отпадъци от 
пластмаси, стъкло, 
хартия и картон на 
територията на 
съответната община 

НП НП постоянен Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Бр.на 
площадките в 
регистъра 

- Бр.посещения 
на страницата 

 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 

Провеждане на 
обществени 
консултации във 
връзка определянето 
на такса „битови 
отпадъци“. 

НП НП постоянен Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

-
 Бр.консултаци
и 

- Бр.отзиви и 
предложения 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 
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Провеждане на 
периодични 
разяснителни и 
образователни  
кампании във връзка 
с разделното 
събиране , 
рециклиране и 
оползотворяване на 
отпадъците. 

4 

За всяка 
община 

Отчислени
я по ЗУО 

Собствени 
средства 

ПУДООС 

ОПОС 

постоянен Постигане на 
стратегическите 
и оперативни 
цели 

- Бр. 
разяснителни и 
образователни  
кампании  

- Бр.участници 

- Бр.мнения и 
препоръки 

Регионално 

Сдружение 

Общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Велинград, 

Брацигово, Белово, 

Лесичово, Батак 
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 
 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 

 
Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

С 

НОРМАТИВНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАН 

СИРАНЕ / 

БЮДЖЕТ хил. 

лв 

ОТГОВОРЕН 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ3,       

ОЦ4,       

ОЦ5,       

ОЦ6,     

ОЦ11 

Участие в Регионално 

сдружение на 

общините за  

изграждане на 

регионална система за 

управление на 

отпадъците от 

регионално депо или 

други съоражения за 

третиране на 

отпадъци. 

Администратвна постоянен чл.24. ал.1 от ЗУО НП Община 

Пазарджик 

Общински 

съвет - 

Пазарджик 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на 

отделни съоражения 

за третиране на 

отпадъци, структура и 

развитие на 

регионалната система. 

Административна 2017г. Чл.26, ал.1, т.4 от 

ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 

Пазарджик 

СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3,         

ОЦ4 

Осъществяване на 

контрола на 

експлоатацията на 

регионалната система 

за управление на 

отпадъците и 

Административна постоянен Чл.26, ал.1, т.10 

от ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 

Пазарджик 
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дейността на избрания 

оператор 

СЦ3 ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на реда и 

начина за събиране и 

разпределение на 

дължимата цена от 

потребителите на 

системата (общини – 

членове на регионално 

сдружение) 

Административна/ 

Експертна 

2017г. Чл.26, ал.1, т.8 от 

ЗУО 

НП Кметове на 

общините 

включени в 

РСУО 

Пазарджик; 

Община 

Пазарджик 

СЦ2, СЦ3 ОЦ1,         

ОЦ2,        

ОЦ6 

Осигуряване на нови 

съдове за събиране на 

битови отпадъци – 

контейнери, кофи и др. 

Финансова постоянен Чл.19, ал. 3, т.1от 

ЗУО 

Бюджет: 300 

хил. лв. 

Община 

Пазарджик 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Безвъзмезден 

заем от 

ПУДООС за 

закупуване 

на съдове за 

битови 

отпадъци 
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СЦ1, СЦ3 ОЦ2,         

ОЦ3,         

ОЦ5 

Събиране на битови 

отпадъци и 

транспортирането им 

до депа или други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждането 

им. 

Финансова постоянен Чл. 19, ал.3, т.2 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Пазарджик 

ПУДООС 

Бюджет: 250 
хил. лв. 

СЦ3 ОЦ1,             

ОЦ6 

 

Почистване на 

уличните платна, 

площадите алеите, 

парковете и другите 

територии от 

населените места 

предназначени за 

обществено ползване. 

Финансова постоянен Чл.19, ал.3, т.3 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Пазарджик 

Бюджет: 150 

хил. лв 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

ОЦ5 

Избор на площадка, 

изграждане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг на депата 

за битови отпадъци 

или на други 

инсталации и 

Финансова/ 

административна/ 

експертна 

до 2019г. Чл. 19, ал.3, т.4 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Регионално 

сдружение 

Община 

Пазарджик 

Заем от 

ПУДООС 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, 

Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември 

121 

 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждане 

на битови отпадъци 

Общински 

бюджет 

СЦ2, СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3 

Организиране на 

събирането, 

оползотворяването и 

обезвреждане на 

строителни отпадъци 

от ремонтна дейност, 

образувани от 

домакинствата на 

територията на 

община Пазарджик. 

Административна/ 

Финансова/ 

Експертна 

2017г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пазарджик 

ОПОС 2014-

2020г. 

Публично-

частно 

партньорство 

300 хил. лв 

- Изграждане на 

площадка за събиране 

и инсталация за 

предварително 

третиране на 

строителни отпадъци 

Административна/ 

Финансова 

до 2019г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

Регионално 

сдружение 

 

Община 

Пазарджик 

ПУДООС 

Публично-

частно 

партньорство 

- Прилагане на 

контрол за изпълнение 

изискванията на ЗУО 

относно строителните 

отпадъци и Наредбата 

за строителни 

Административна постоянен Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

НП Община 

Пазарджик 
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отпадъци 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

ОЦ3 

Разделно събиране на 

битови отпадъци на 

територията на 

община Пазарджик 

най-малко на следните 

отпадъчни материали: 

хартия и картон, 

метали, пластмаса и 

стъкло. 

Административна/ 

Финансова/ 

Експертна 

2017г. Чл.19, ал.3, т.6 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пазарджик 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

ОПОС 2014-

2020г. 

ПУДООС 
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СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,        

ОЦ3 

Организиране на 

дейностите по 

разделно събиране на 

масово 

разпространени 

отпадъци и/или оказва 

съдействие на 

организициите за 

оползотворяване на 

масово 

разпространени 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системите 

за разделно събиране и 

местата за предаване 

на масово 

разпространени 

отпадъци. 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

50 хил. лв. 

Община 

Пазарджик 

- Сключване, 

поддържане, 

продължаване и 

контрол на договор с 

организации по 

оползотворяване на 

отпадъци от опаковки 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пазарджик 
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СЦ1 ОЦ1, ОЦ2 Изпълнение на 

решенията на общото 

събрание на 

регионалните 

сдружения за 

управление на 

отпадъците на 

регионален 

принцип и 

съдейства за 

създаване на 

центрове за 

повторна употреба, 

поправка и 

подготовка за 

повторна употреба 

Административна/ 

Експертна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.8 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

 

Община 

Пазарджик 

Средства от 

ПУДООС 

СЦ3 ОЦ1, ОЦ3, 

ОЦ6 

Организиране на 

разделно събиране на 

опасни битови 

отпадъци извън 

обхвата на Наредбите 

по чл. 13, ал.1 и 

предаването им за 

оползотворяване и 

обезвреждане 

Административна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Пазарджик 

- Обособяване на 

площадки за 

Административна/ 2017г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пазарджик 
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безвъзмездно 

предаване на 

отпадъци 

 

Финансова ПУДООС 

100 хил .лв 

- Изграждане на 

мобилни пунктове за 

събиране на опасни 

отпадъци от 

домакинствата. 

Административна/ 

Финансова 

2018г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

100 хил. лв. 

Община 

Пазарджик 

СЦ1, СЦ2 ОЦ2, ОЦ3 Разделно събиране и 

съхраняване на битови 

биоразградими 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системата 

за разделно събиране 

на отпадъци и 

предаването им за 

компостиране или 

анаеробно 

разграждане. 

Административна/ 

Финансова 

до 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Средства от 

ПУДООС 

Община 

Пазарджик 

- Закупуване на съдове 

за разделно събиране 

Административна/ 

Финансова 

до 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пазарджик 
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на биоотпадъци. Средства от 

ПУДООС 

- Закупуване и 

инсталиране на 

компостери за 

домашно 

компостиране; 

 

Административна/ 

Финансова 

до 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пазарджик 

- Изменение и 

актуализиране на 

общински програми и 

наредби. 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

НП Община 

Пазарджик 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ5 Почистването от 

отпадъци на 

общинските пътища 

в съответствие с чл. 

12 от ЗУО  - 

почистване на 

отпадъци от пътя, 

земното платно, 

пътните 

съоръжения, 

обслужващите зони, 

крайпътните 

обслужващи 

комплекси, както и 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.12 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пазарджик 
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осигуряване на 

съдове за събиране 

на отпадъците и 

транспортирането 

им до съоръжения за 

тяхното третиране; 

- Допълнение на 

договорите и 

сключване на 

договори за 

извършване на 

услуга 

осигуряване на 

чистота, 

сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.12 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пазарджик 

СЦ4 ОЦ7, ОЦ10 
Осигуряването на 

информация на 

обществеността по 

всички въпроси и 

ангажименти,  

вменени от закона 

чрез интернет 

страницата на 

съответната община, 

както и по друг 

подходящ начин 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пазарджик 

- осигуряване на 
Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 Общински Община 
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интернет достъп по 

националната 

нормативна уредба 

чрез линк към 

интернет страницата 

на МОСВ и РИОСВ-

Пазарджик 

от ЗУО бюджет Пазарджик 

- Публикуване от 

общината на „зелен“ 

телефон и е-мейл 

адрес, на който 

гражданите да могат 

да подават сигнали за 

нарушения на 

нормативните 

изисквания за 

отпадъците,  както и 

на предложения за 

подобрения на 

политиките по 

отпадъците. 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

НП Община 

Пазарджик 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ6 Поддържане на 

регистър на 

площадките за 

предаване на отпадъци  

от пластмаса, стъкло, 

хартия, картон на 

територията на 

общината 

Административна/ 

експертна 

2017г. Чл.19, ал.3, т.14 

от ЗУО 

НП Община 

Пазарджик 

СЦ3 ОЦ5 Предотвратяване на 

изхвърлянето на 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.15 Собствени Община 
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отпадъците на 

неразрешени за това 

места и/или създаване 

на незаконни сметища 

и организиране на 

почистването им 

от ЗУО средства Пазарджик 

СЦ3 ОЦ5, ОЦ10 Анализ и изготвяне на 

планове за закриване 

на съществуваци 

нерегламентирани 

сметища на 

териториите на 

общината. 

Административна 

финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.15 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пазарджик 

ПУДООС 

МОСВ 

СЦ3 ОЦ5 Закриване и 

рекултиващия на 

общинското депо. 

Административна 

финансова 

2017г. ЗУО Собствени 

средства 

Община 

Пазарджик 

СЦ3 ОЦ9 Прилагане на подход 

за определяне на такса 

битови отпадъци, 

основаващ се 

възможно по-близо до 

количествата 

изхвърляни битови 

отпадъци от 

домакинствата и за 

юридически лица 

Административна 2017г. ЗМДТ Собствени 

средства 

Община 

Пазарджик 
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  
ЗА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 

 
Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

С 

НОРМАТИВНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАН 

СИРАНЕ 

ОТГОВОРЕН 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ3,       

ОЦ4,       

ОЦ5,       

ОЦ6,     

ОЦ11 

Участие в Регионално 

сдружение на 

общините за  

изграждане на 

регионална система за 

управление на 

отпадъците от 

регионално депо или 

други съоражения за 

третиране на 

отпадъци. 

Администратвна постоянен чл.24. ал.1 от ЗУО НП Община 

Пещера 

Общински 

съвет - 

Пещера 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на 

отделни съоражения 

за третиране на 

отпадъци, структура и 

развитие на 

регионалната система. 

Административна 2017г Чл.26, ал.1, т.4 от 

ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 

Пещера 

СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3,         

ОЦ4 

Осъществяване на 

контрола на 

експлоатацията на 

регионалната система 

за управление на 

Административна постоянен Чл.26, ал.1, т.10 от 

ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 
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отпадъците и 

дейността на избрания 

оператор. 

Пещера 

СЦ3 ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на реда и 

начина за събиране и 

разпределение на 

дължимата цена от 

потребителите на 

системата (общини – 

членове на регионално 

сдружение) 

Административна/ 

Експертна 

2017г. Чл.26, ал.1, т.8 от 

ЗУО 

Собствени 

средства 

Кметове на 

общините 

включени в 

РСУО 

Пазарджик; 

Община 

Пещера 

СЦ2, СЦ3 ОЦ1,         

ОЦ2,        

ОЦ6 

Осигуряване на съдове 

за събиране на битови 

отпадъци – 

контейнери, кофи и др. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал. 3, т.1от 

ЗУО 

Бюджет: 300 

хил. лв. 

Община 

Пещера 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Безвъзмезден 

заем от 

ПУДООС за 

закупуване 

на съдове за 

битови 

отпадъци 
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СЦ1, СЦ3 ОЦ2,         

ОЦ3,         

ОЦ5 

Събиране на битови 

отпадъци и 

транспортирането им 

до депа или други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждането 

им. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл. 19, ал.3, т.2 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Пещера 

ПУДООС 

 

СЦ3 ОЦ1,             

ОЦ6 

 

Почистване на 

уличните платна, 

площадите алеите, 

парковете и другите 

територии от 

населените места 

предназначени за 

обществено ползване 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.3 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Пещера 

Бюджет: 150 

хил. лв. 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

ОЦ5 

Избор на площадка, 

изграждане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг на депата 

за битови отпадъци 

или на други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждане 

на битови отпадъци 

Финансова/ 

административна/ 

експертна 

до 2019г. Чл. 19, ал.3, т.4 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Пещера 

Заем от 

ПУДООС 

Общински 

бюджет 
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СЦ2, СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3 

Организиране на 

събирането, 

оползотворяването и 

обезвреждане на 

строителни отпадъци 

от ремонтна дейност, 

образувани от 

домакинствата на 

територията на 

община Пещера. 

Административна/ 

Финансова/ 

Експертна 

2017г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пещера 

ОПОС 2014-

2020г. 

Публично-

частно 

партньорство 

- Изграждане на 

площадка за събиране 

и инсталация за 

предварително 

третиране на 

строителни отпадъци. 

Административна/ 

Финансова 

до 2019г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

Община 

Пещера 

ПУДООС 

Публично-

частно 

партньорство 

- Прилагане на 

контрол за 

изпълнение 

изискванията на ЗУО 

относно строителните 

отпадъци и Наредбата 

за строителните 

отпадъци. 

Административна постоянен Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пещера 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

Разделно събиране на 

битови отпадъци на 

Административна/ 2017г. Чл.19, ал.3, т.6 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пещера 
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ОЦ3 територията на 

община Пещера най-

малко на следните 

отпадъчни материали: 

хартия и картон, 

метали, пластмаса и 

стъкло. 

Финансова/ 

Експертна 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

ОПОС 2014-

2020г. 

ПУДООС 

СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,        

ОЦ3 

Организиране на 

дейностите по 

разделно събиране на 

масово 

разпространени 

отпадъци и/или 

оказва съдействие на 

организициите за 

оползотворяване на 

масово 

разпространени 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на 

системите за разделно 

събиране и местата за 

предаване на масово 

разпространени 

отпадъци. 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пещера 

- Сключване, 

поддържане, 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пещера 
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продължаване и 

контрол на договор с 

организации по 

оползотворяване на 

отпадъци от опаковки 

СЦ1 ОЦ1, ОЦ2 Изпълнение на 

решенията на общото 

събрание на 

регионалните 

сдружения за 

управление на 

отпадъците на 

регионален 

принцип и 

съдейства за 

създаване на 

центрове за 

повторна употреба, 

поправка и 

подготовка за 

повторна употреба 

Административна/ 

Експертна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.8 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

 

Община 

Пещера 

Средства от 

ПУДООС 

СЦ3 ОЦ1, ОЦ3, 

ОЦ6 

Организиране на 

разделно събиране на 

опасни битови 

отпадъци извън 

обхвата на Наредбите 

по чл. 13, ал.1 и 

предаването им за 

оползотворяване и 

Административна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Пещера 
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обезвреждане, 

- Обособяване на 

площадки за 

безвъзмездно 

предаване на 

отпадъци 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Пещера 

- Изграждане на 

мобилни пунктове за 

събиране на опасни 

отпадъци от 

домакинствата. 

Административна/ 

Финансова 

2018г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Бюджет; 100 

хил. лв 

Община 

Пещера 

СЦ1, СЦ2 ОЦ2, ОЦ3 Разделно събиране и 

съхраняване на битови 

биоразградими 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системата 

за разделно събиране 

на отпадъци и 

предаването им за 

компостиране или 

анаеробно 

разграждане. 

Административна/ 

Финансова 

до 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Средства от 

ПУДООС 

Община 

Пещера 

- Закупуване на 

съдове за разделно 

Административна/ 

Финансова 

до 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пещера 
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събиране на 

биоотпадъци 

Средства от 

ПУДООС 

- Закупуване и 

инсталиране на 

компостери за 

домашно 

компостиране; 

Административна/ 

Финансова 

до 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пещера 

- Изменение и 

актуализиране на 

общински програми и 

наредби. 

 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.10 от 

ЗУО 

НП Община 

Пещера 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ5 Почистването от 

отпадъци на 

общинските пътища 

в съответствие с чл. 

12 от ЗУО  - 

почистване на 

отпадъци от пътя, 

земното платно, 

пътните 

съоръжения, 

обслужващите зони, 

крайпътните 

обслужващи 

комплекси, както и 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.12 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пещера 
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осигуряване на 

съдове за събиране 

на отпадъците и 

транспортирането 

им до съоръжения за 

тяхното третиране; 

- Допълнение на 

договорите и 

сключване на 

договори за 

извършване на 

услуга 

осигуряване на 

чистота, 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.12 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пещера 

СЦ4 ОЦ7, ОЦ10 
Осигуряването на 

информация на 

обществеността по 

всички въпроси и 

ангажименти,  

вменени от закона 

чрез интернет 

страницата на 

съответната община, 

както и по друг 

подходящ начин 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пещера 
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- осигуряване на 

интернет достъп по 

националната 

нормативна уредба 

чрез линк към 

интернет страницата 

на МОСВ и РИОСВ-

Пазарджик 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пещера 

- Публикуване от 

общината на „зелен“ 

телефон и е-мейл 

адрес, на който 

гражданите да могат 

да подават сигнали за 

нарушения на 

нормативните 

изисквания за 

отпадъците, както и на 

предложения за 

подобрения на 

политиките по 

отпадъците. 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 от 

ЗУО 

НП Община 

Пещера 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ6 Поддържане на 

регистър на 

площадките за 

предаване на 

отпадъци  от 

пластмаса, стъкло, 

хартия, картон на 

територията на 

Административна/ 

експертна 

2017г. Чл.19, ал.3, т.14 от 

ЗУО 

НП Община 

Пещера 
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общината 

СЦ3 ОЦ5 Предотвратяване на 

изхвърлянето на 

отпадъците на 

неразрешени за това 

места и/или създаване 

на незаконни сметища 

и организиране на 

почистването им 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.15 от 

ЗУО 

Собствени 

средства 

Община 

Пещера 

СЦ3 ОЦ5, ОЦ10 Анализ и изготвяне на 

планове за закриване 

на съществуваци 

нерегламентирани 

сметища на 

териториите на 

общината. 

Административна 

финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.15 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пещера 

ПУДООС 

МОСВ 

СЦ3 ОЦ5 Закриване и 

рекултиващия на 

общинското депо 

Административна 

финансова 

2017г. ЗУО Собствени 

средства 

Община 

Пещера 

 

СЦ3 ОЦ9 Прилагане на подход 

за определяне на такса 

битови отпадъци, 

основаващ се 

възможно по-близо до 

количествата 

изхвърляни битови 

отпадъци от 

домакинствата и за 

Административна 2017г. ЗМДТ Собствени 

средства 

Община 

Пещера 
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юридически лица 

СЦ2 ОЦ2 

ОЦ3 

ОЦ6 

 Осигуряване на 

площадки за 

безвъзмездно 

предаване на разделно 

събрани отпадъци от 

домакинствата, в т.ч. 

едрогабаритни 

отпадъци, опасни 

отпадъци и други във 

всички населени места 

с население, по-голямо 

от 10 000 жители на 

територията на 

общината и при 

необходимост в други 

населени места. 

Административна/ 

експертна/ 

финансова 

 до 2020 Чл.19, ал.3, т.11 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Пещера 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, 

Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември 

142 

 

 
 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  
ЗА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

 
Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

С 

НОРМАТИВНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАН 

СИРАНЕ 

ОТГОВОРЕН 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ3,       

ОЦ4,       

ОЦ5,       

ОЦ6,     

ОЦ11 

Участие в Регионално 

сдружение на 

общините за  

изграждане на 

регионална система за 

управление на 

отпадъците от 

регионално депо или 

други съоражения за 

третиране на 

отпадъци. 

Администратвна постоянен чл.24. ал.1 от ЗУО НП Община 

Септември 

Общински 

съвет - 

Септември 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на 

отделни съоражения 

за третиране на 

отпадъци, структура и 

развитие на 

регионалната система. 

Административна 2017г. Чл.26, ал.1, т.4 от 

ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 

Септември 

СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3,         

ОЦ4 

Осъществяване на 

контрола на 

експлоатацията на 

регионалната система 

за управление на 

Административна постоянен Чл.26, ал.1, т.10 

от ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 
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отпадъците и 

дейността на избрания 

оператор. 

Септември 

СЦ3 ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на реда и 

начина за събиране и 

разпределение на 

дължимата цена от 

потребителите на 

системата (общини – 

членове на регионално 

сдружение) 

Административна/ 

Експертна 

2017г. Чл.26, ал.1, т.8 от 

ЗУО 

Собствени 

средства 

Кметове на 

общините 

включени в 

РСУО 

Пазарджик; 

Община 

Септември 

СЦ2, СЦ3 ОЦ1,         

ОЦ2,        

ОЦ6 

Осигуряване на съдове 

за събиране на битови 

отпадъци – 

контейнери, кофи и др. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал. 3, т.1от 

ЗУО 

Бюджет: 300 

хил. лв. 

Община 

Септември 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Безвъзмезден 

заем от 

ПУДООС за 

закупуване 

на съдове за 

битови 

отпадъци 
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СЦ1, СЦ3 ОЦ2,         

ОЦ3,         

ОЦ5 

Събиране на битови 

отпадъци и 

транспортирането им 

до депа или други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждането 

им. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл. 19, ал.3, т.2 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Септември 

ПУДООС 

СЦ3 ОЦ1,             

ОЦ6 

 

Почистване на 

уличните платна, 

площадите алеите, 

парковете и другите 

територии от 

населените места 

предназначени за 

обществено ползване. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.3 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Бюджет: 100 

хил. лв 

Община 

Септември 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

ОЦ5 

Избор на площадка, 

изграждане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг на депата 

за битови отпадъци 

или на други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждане 

на битови отпадъци. 

Финансова/ 

административна/ 

експертна 

до 2019г. Чл. 19, ал.3, т.4 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Септември 

Заем от 

ПУДООС 

Общински 

бюджет 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, 

Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември 

145 

 

СЦ2, СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3 

Организиране на 

събирането, 

оползотворяването и 

обезвреждане на 

строителни отпадъци 

от ремонтна дейност, 

образувани от 

домакинствата на 

територията на 

община Септември. 

Административна/ 

Финансова/ 

Експертна 

2017г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Септември 

ОПОС 2014-

2020г. 

Публично-

частно 

партньорство 

Бюджет: 300 

хил. лв. 

- Изграждане на 

площадка за събиране 

и инсталация за 

предварително 

третиране на 

строителни отпадъци. 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

Община 

Септември 

ПУДООС 

Публично-

частно 

партньорство 

- Прилагане на 

контрол за изпълнение 

изискванията на ЗУО 

относно строителните 

отпадъци и Наредбата 

за строителните 

отпадъци 

Административна Постоянен  Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

 

Община 

Септември 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

Разделно събиране на 

битови отпадъци на 

Административна/ 2017г. Чл.19, ал.3, т.6 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет  

Община 

Септември 
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ОЦ3 територията на 

община Септември 

най-малко на следните 

отпадъчни материали: 

хартия и картон, 

метали, пластмаса и 

стъкло. 

Финансова/ 

Експертна 

50 хил. лв 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

ОПОС 2014-

2020г. 

ПУДООС 

СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,        

ОЦ3 

Организиране на 

дейностите по 

разделно събиране на 

масово 

разпространени 

отпадъци и/или оказва 

съдействие на 

организициите за 

оползотворяване на 

масово 

разпространени 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системите 

за разделно събиране и 

местата за предаване 

на масово 

разпространени 

отпадъци. 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Септември 
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- Сключване, 

поддържане, 

продължаване и 

контрол на договор с 

организации по 

оползотворяване на 

отпадъци от опаковки 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Септември 

СЦ1 ОЦ1, ОЦ2 Изпълнение на 

решенията на общото 

събрание на 

регионалните 

сдружения за 

управление на 

отпадъците на 

регионален 

принцип и 

съдейства за 

създаване на 

центрове за 

повторна употреба, 

поправка и 

подготовка за 

повторна употреба 

Административна/ 

Експертна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.8 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

 

Община 

Септември 

Средства от 

ПУДООС 

СЦ3 ОЦ1, ОЦ3, 

ОЦ6 

Организиране на 

разделно събиране на 

Административна/ Постоянен Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Септември 
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опасни битови 

отпадъци извън 

обхвата на Наредбите 

по чл. 13, ал.1 и 

предаването им за 

оползотворяване и 

обезвреждане 

Финансова ПУДООС 

- Обособяване на 

площадки за 

безвъзмездно 

предаване на 

отпадъци. 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Септември 

- Изграждане на 

мобилни пунктове за 

събиране на опасни 

отпадъци от 

домакинствата 

Административна/ 

Финансова 

2018г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Бюджет: 100 

хил. лв 

Община 

Септември 

СЦ1, СЦ2 ОЦ2, ОЦ3 Разделно събиране и 

съхраняване на битови 

биоразградими 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системата 

за разделно събиране 

на отпадъци и 

предаването им за 

компостиране или 

анаеробно 

Административна/ 

Финансова 

до 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Средства от 

ПУДООС 

Община 

Септември 
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разграждане. 

- Закупуване на 

съдове за разделно 

събиране на 

биоотпадъци. 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Септември 

Средства от 

ПУДООС 

- Закупуване и 

инсталиране на 

компостери за 

домашно 

компостиране; 

Административна/ 

Финансова 

до 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Септември 

- Изменение и 

актуализиране на 

общински програми и 

наредби. 

 

Административна 2017г Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

НП Община 

Септември 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ5 Почистването от 

отпадъци на 

общинските пътища 

в съответствие с чл. 

12 от ЗУО  - 

почистване на 

отпадъци от пътя, 

земното платно, 

пътните 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.12 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Септември 
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съоръжения, 

обслужващите зони, 

крайпътните 

обслужващи 

комплекси, както и 

осигуряване на 

съдове за събиране 

на отпадъците и 

транспортирането 

им до съоръжения за 

тяхното третиране; 

- Допълнение на 

договорите и 

сключване на 

договори за 

извършване на 

услуга 

осигуряване на 

чистота, 

сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.12 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Септември 
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СЦ4 ОЦ7, ОЦ10 
Осигуряването на 

информация на 

обществеността по 

всички въпроси и 

ангажименти,  

вменени от закона 

чрез интернет 

страницата на 

съответната община, 

както и по друг 

подходящ начин 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Септември 

- осигуряване на 

интернет достъп по 

националната 

нормативна уредба 

чрез линк към 

интернет страницата 

на МОСВ и РИОСВ-

Пазарджик 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Септември 

- Публикуване от 

общината на „зелен“ 

телефон и е-мейл 

адрес, на който 

гражданите да могат 

да подават сигнали за 

нарушения на 

нормативните 

изисквания за 

отпадъците, както и на 

предложения за 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

НП Община 

Септември 
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подобрения на 

политиките по 

отпадъците. 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ6 Поддържане на 

регистър на 

площадките за 

предаване на отпадъци  

от пластмаса, стъкло, 

хартия, картон на 

територията на 

общината 

Административна/ 

експертна 

2017г. Чл.19, ал.3, т.14 

от ЗУО 

НП Община 

Септември 

СЦ3 ОЦ5 Предотвратяване на 

изхвърлянето на 

отпадъците на 

неразрешени за това 

места и/или създаване 

на незаконни сметища 

и организиране на 

почистването им 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.15 

от ЗУО 

Собствени 

средства 

Община 

Септември 

СЦ3 ОЦ5, ОЦ10 Анализ и изготвяне на 

планове за закриване 

на съществуваци 

нерегламентирани 

сметища на 

териториите на 

Административна 

финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.15 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Септември 

ПУДООС 

МОСВ 
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общината. 

СЦ3 ОЦ5 Закриване и 

рекултиващия на 

общинското депо 

Административна 

финансова 

2017г. ЗУО Собствени 

средства 

Община 

Септември 

СЦ3 ОЦ9 Прилагане на подход 

за определяне на такса 

битови отпадъци, 

основаващ се 

възможно по-близо до 

количествата 

изхвърляни битови 

отпадъци от 

домакинствата и за 

юридически лица 

Административна 2017г. ЗМДТ Собствени 

средства 

Община 

Септември 

СЦ2 ОЦ2 

ОЦ3 

ОЦ6 

 Осигуряване на 

площадки за 

безвъзмездно 

предаване на разделно 

събрани отпадъци от 

домакинствата, в т.ч. 

едрогабаритни 

отпадъци, опасни 

отпадъци и други във 

всички населени места 

с население, по-голямо 

от 10 000 жители на 

територията на 

общината и при 

необходимост в други 

населени места. 

Административна/ 

експертна/ 

финансова 

До 2020г. Чл.19, ал.3, т.11 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Септември 
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 ЗА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

 
Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

С 

НОРМАТИВНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАН 

СИРАНЕ 

ОТГОВОРЕН 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ3,       

ОЦ4,       

ОЦ5,       

ОЦ6,     

ОЦ11 

Участие в Регионално 

сдружение на 

общините за  

изграждане на 

регионална система за 

управление на 

отпадъците от 

регионално депо или 

други съоражения за 

третиране на 

отпадъци. 

Администратвна постоянен чл.24. ал.1 от ЗУО НП Община 

Велинград 

Общински 

съвет - 

Велинград 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на 

отделни съоражения 

за третиране на 

отпадъци, структура и 

развитие на 

регионалната система. 

Административна 2017г. Чл.26, ал.1, т.4 от 

ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 

Велинград 

СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3,         

ОЦ4 

Осъществяване на 

контрола на 

експлоатацията на 

регионалната система 

за управление на 

Административна постоянен Чл.26, ал.1, т.10 

от ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 
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отпадъците и 

дейността на избрания 

оператор. 

Велинград 

СЦ3 ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на реда и 

начина за събиране и 

разпределение на 

дължимата цена от 

потребителите на 

системата (общини – 

членове на регионално 

сдружение) 

Административна/ 

Експертна 

2017г. Чл.26, ал.1, т.8 от 

ЗУО 

Собствени 

средства 

Кметове на 

общините 

включени в 

РСУО 

Пазарджик; 

Община 

Велинград 

СЦ2, СЦ3 ОЦ1,         

ОЦ2,        

ОЦ6 

Осигуряване на съдове 

за събиране на битови 

отпадъци – 

контейнери, кофи и др. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал. 3, т.1от 

ЗУО 

Бюджет: 300 

хил. лв. 

 

Община 

Велинград 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Безвъзмезден 

заем от 

ПУДООС за 

закупуване 

на съдове за 

битови 

отпадъци 
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СЦ1, СЦ3 ОЦ2,         

ОЦ3,         

ОЦ5 

Събиране на битови 

отпадъци и 

транспортирането им 

до депа или други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждането 

им. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл. 19, ал.3, т.2 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Велинград 

ПУДООС 

 

СЦ3 ОЦ1,             

ОЦ6 

 

Почистване на 

уличните платна, 

площадите алеите, 

парковете и другите 

територии от 

населените места 

предназначени за 

обществено ползване. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.3 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

120 хил. лв 

Община 

Велинград 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

ОЦ5 

Избор на площадка, 

изграждане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг на депата 

за битови отпадъци 

или на други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждане 

на битови отпадъци. 

Финансова/ 

административна/ 

експертна 

2019г. Чл. 19, ал.3, т.4 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Велинград 

Заем от 

ПУДООС 

Общински 

бюджет 
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СЦ2, СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3 

Организиране на 

събирането, 

оползотворяването и 

обезвреждане на 

строителни отпадъци 

от ремонтна дейност, 

образувани от 

домакинствата на 

територията на 

община Велинград. 

Административна/ 

Финансова/ 

Експертна 

2017г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Велинград 

ОПОС 2014-

2020г. 

Публично-

частно 

партньорство 

- Изграждане на 

площадка за събиране 

и инсталация за 

предварително 

третиране на 

строителни отпадъци. 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

Община 

Велинград 

ПУДООС 

Публично-

частно 

партньорство 

- Прилагане на 

контрол за изпълнение 

изискванията на ЗУО 

относно строителните 

отпадъци и Наредбата 

за строителни 

отпадъци 

Административна постоянен Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

 

Община 

Велинград 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

ОЦ3 

Разделно събиране на 

битови отпадъци на 

територията на 

община Велинград 

Административна/ 

Финансова/ 

2017г. Чл.19, ал.3, т.6 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Велинград 

Средства от 
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най-малко на следните 

отпадъчни материали: 

хартия и картон, 

метали, пластмаса и 

стъкло. 

Експертна такса „битови 

отпадъци“ 

ОПОС 2014-

2020г. 

ПУДООС 

СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,        

ОЦ3 

Организиране на 

дейностите по 

разделно събиране на 

масово 

разпространени 

отпадъци и/или оказва 

съдействие на 

организициите за 

оползотворяване на 

масово 

разпространени 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системите 

за разделно събиране и 

местата за предаване 

на масово 

разпространени 

отпадъци. 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Велинград 

- Сключване, 

поддържане, 

продължаване и 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Велинград 
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контрол на договор с 

организации по 

оползотворяване на 

отпадъци от опаковки 

СЦ1 ОЦ1, ОЦ2 Изпълнение на 

решенията на общото 

събрание на 

регионалните 

сдружения за 

управление на 

отпадъците на 

регионален 

принцип и 

съдейства за 

създаване на 

центрове за 

повторна употреба, 

поправка и 

подготовка за 

повторна употреба 

Административна/ 

Експертна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.8 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

 

Община 

Велинград 

Средства от 

ПУДООС 

СЦ3 ОЦ1, ОЦ3, 

ОЦ6 

Организиране на 

разделно събиране на 

опасни битови 

отпадъци извън 

обхвата на Наредбите 

по чл. 13, ал.1 и 

предаването им за 

оползотворяване и 

обезвреждане 

Административна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Велинград 
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- Обособяване на 

площадки за 

безвъзмездно 

предаване на 

отпадъци 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Велинград 

- Изграждане на 

мобилни пунктове за 

събиране на опасни 

отпадъци от 

домакинствата. 

Административна/ 

Финансова 

2018г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Бюджет: 100 

хил. лв 

Община 

Велинград 

СЦ1, СЦ2 ОЦ2, ОЦ3 Разделно събиране и 

съхраняване на битови 

биоразградими 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системата 

за разделно събиране 

на отпадъци и 

предаването им за 

компостиране или 

анаеробно 

разграждане. 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Средства от 

ПУДООС 

Община 

Велинград 

- Закупуване на 

съдове за разделно 

събиране на 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Велинград 
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биоотпадъци Средства от 

ПУДООС 

- Закупуване и 

инсталиране на 

компостери за 

домашно 

компостиране; 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Велинград 

- Изменение и 

актуализиране на 

общински програми и 

наредби. 

 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

НП Община 

Велинград 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ5 Почистването от 

отпадъци на 

общинските пътища 

в съответствие с чл. 

12 от ЗУО  - 

почистване на 

отпадъци от пътя, 

земното платно, 

пътните 

съоръжения, 

обслужващите зони, 

крайпътните 

обслужващи 

комплекси, както и 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.12 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Велинград 
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осигуряване на 

съдове за събиране 

на отпадъците и 

транспортирането 

им до съоръжения за 

тяхното третиране; 

- Допълнение на 

договорите и 

сключване на 

договори за 

извършване на 

услуга 

осигуряване на 

чистота, 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.12 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Велинград 

СЦ4 ОЦ7, ОЦ10 
Осигуряването на 

информация на 

обществеността по 

всички въпроси и 

ангажименти,  

вменени от закона 

чрез интернет 

страницата на 

съответната община, 

както и по друг 

подходящ начин 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Велинград 
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- осигуряване на 

интернет достъп по 

националната 

нормативна уредба 

чрез линк към 

интернет страницата 

на МОСВ и РИОСВ-

Пазарджик 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Велинград 

- Публикуване от 

общината на „зелен“ 

телефон и е-мейл 

адрес, на който 

гражданите да могат 

да подават сигнали за 

нарушения на 

нормативните 

изисквания за 

отпадъците, както и на 

предложения за 

подобрения на 

политиките по 

отпадъците. 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

НП Община 

Велинград 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ6 Поддържане на 

регистър на 

площадките за 

предаване на отпадъци  

от пластмаса, стъкло, 

хартия, картон на 

територията на 

общината 

Административна/ 

експертна 

2017г. Чл.19, ал.3, т.14 

от ЗУО 

НП Община 

Велинград 
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СЦ3 ОЦ5 Предотвратяване на 

изхвърлянето на 

отпадъците на 

неразрешени за това 

места и/или създаване 

на незаконни сметища 

и организиране на 

почистването им 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.15 

от ЗУО 

Собствени 

средства 

Община 

Велинград 

СЦ3 ОЦ5, ОЦ10 Анализ и изготвяне на 

планове за закриване 

на съществуваци 

нерегламентирани 

сметища на 

териториите на 

общината. 

Административна 

финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.15 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Велинград 

ПУДООС 

МОСВ 

СЦ3 ОЦ5 Закриване и 

рекултиващия на 

общинското депо. 

Административна 

финансова 

2017г. ЗУО Собствени 

средства 

Община 

Велинград 

СЦ3 ОЦ9 Прилагане на подход 

за определяне на такса 

битови отпадъци, 

основаващ се 

възможно по-близо до 

количествата 

изхвърляни битови 

отпадъци от 

домакинствата и за 

юридически лица 

Административна 2017г. ЗМДТ Собствени 

средства 

Община 

Велинград 
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  
ЗА ОБЩИНА РАКИТОВО 

 
 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

С 

НОРМАТИВНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАН 

СИРАНЕ 

ОТГОВОРЕН 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ3,       

ОЦ4,       

ОЦ5,       

ОЦ6,     

ОЦ11 

Участие в Регионално 

сдружение на 

общините за  

изграждане на 

регионална система за 

управление на 

отпадъците от 

регионално депо или 

други съоражения за 

третиране на 

отпадъци. 

Администратвна постоянен чл.24. ал.1 от ЗУО НП Община 

Ракитово 

Общински 

съвет - 

Ракитово 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на 

отделни съоражения 

за третиране на 

отпадъци, структура и 

развитие на 

регионалната система. 

Административна 2017г.  Чл.26, ал.1, т.4 от 

ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 

Ракитово 

СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3,         

Осъществяване на 

контрола на 

експлоатацията на 

Административна постоянен Чл.26, ал.1, т.10 

от ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 
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ОЦ4 регионалната система 

за управление на 

отпадъците и 

дейността на избрания 

оператор. 

Община 

Ракитово 

СЦ3 ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на реда и 

начина за събиране и 

разпределение на 

дължимата цена от 

потребителите на 

системата (общини – 

членове на регионално 

сдружение) 

Административна/ 

Експертна 

2017г. Чл.26, ал.1, т.8 от 

ЗУО 

Собствени 

средства 

Кметове на 

общините 

включени в 

РСУО 

Пазарджик; 

Община 

Ракитово 

СЦ2, СЦ3 ОЦ1,         

ОЦ2,        

ОЦ6 

Осигуряване на съдове 

за събиране на битови 

отпадъци – 

контейнери, кофи и др. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал. 3, т.1от 

ЗУО 

Бюджет: 300 

хил. лв 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Ракитово 

Безвъзмезден 

заем от 

ПУДООС за 

закупуване 

на съдове за 

битови 

отпадъци 
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СЦ1, СЦ3 ОЦ2,         

ОЦ3,         

ОЦ5 

Събиране на битови 

отпадъци и 

транспортирането им 

до депа или други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждането 

им. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл. 19, ал.3, т.2 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Ракитово 

ПУДООС 

 

СЦ3 ОЦ1,             

ОЦ6 

 

Почистване на 

уличните платна, 

площадите алеите, 

парковете и другите 

територии от 

населените места 

предназначени за 

обществено ползване 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.3 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Ракитово 

Бюджет: 80 

хил. лв 

 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

ОЦ5 

Избор на площадка, 

изграждане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг на депата 

за битови отпадъци 

или на други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждане 

Финансова/ 

административна/ 

експертна 

До 2019г. Чл. 19, ал.3, т.4 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Ракитово 

Заем от 

ПУДООС 

Общински 

бюджет 
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на битови отпадъци 

СЦ2, СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3 

Организиране на 

събирането, 

оползотворяването и 

обезвреждане на 

строителни отпадъци 

от ремонтна дейност, 

образувани от 

домакинствата на 

територията на 

община Ракитово. 

Административна/ 

Финансова/ 

Експертна 

2017г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Ракитово 

ОПОС 2014-

2020г. 

Публично-

частно 

партньорство 

- Изграждане на 

площадка за събиране 

и инсталация за 

предварително 

третиране на 

строителни отпадъци. 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

Община 

Ракитово 

ПУДООС 

Публично-

частно 

партньорство 

- Прилагане на 

контрол за изпълнение 

изискванията на ЗУО 

относно строителните 

отпадъци и Наредбата 

за строителни 

отпадъци 

Административна постоянен Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Ракитово 
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СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

ОЦ3 

Разделно събиране на 

битови отпадъци на 

територията на 

община Ракитово най-

малко на следните 

отпадъчни материали: 

хартия и картон, 

метали, пластмаса и 

стъкло. 

Административна/ 

Финансова/ 

Експертна 

2017г. Чл.19, ал.3, т.6 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Ракитово 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

ОПОС 2014-

2020г. 

ПУДООС 

СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,        

ОЦ3 

Организиране на 

дейностите по 

разделно събиране на 

масово 

разпространени 

отпадъци и/или оказва 

съдействие на 

организициите за 

оползотворяване на 

масово 

разпространени 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системите 

за разделно събиране и 

местата за предаване 

на масово 

разпространени 

отпадъци. 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Ракитово 
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- Сключване, 

поддържане, 

продължаване и 

контрол на договор с 

организации по 

оползотворяване на 

отпадъци от опаковки 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Ракитово 

СЦ1 ОЦ1, ОЦ2 Изпълнение на 

решенията на общото 

събрание на 

регионалните 

сдружения за 

управление на 

отпадъците на 

регионален 

принцип и 

съдейства за 

създаване на 

центрове за 

повторна употреба, 

поправка и 

подготовка за 

повторна употреба 

Административна/ 

Експертна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.8 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

 

Община 

Ракитово 

Средства от 

ПУДООС 
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СЦ3 ОЦ1, ОЦ3, 

ОЦ6 

Организиране на 

разделно събиране на 

опасни битови 

отпадъци извън 

обхвата на Наредбите 

по чл. 13, ал.1 и 

предаването им за 

оползотворяване и 

обезвреждане. 

Административна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Ракитово 

- Обособяване на 

площадки за 

безвъзмездно 

предаване на 

отпадъци. 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Ракитово 

- Изграждане на 

мобилни пунктове за 

събиране на опасни 

отпадъци от 

домакинствата. 

Административна/ 

Финансова 

2018г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Бюджет: 100 

хил. лв 

Община 

Ракитово 
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СЦ1, СЦ2 ОЦ2, ОЦ3 Разделно събиране и 

съхраняване на битови 

биоразградими 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системата 

за разделно събиране 

на отпадъци и 

предаването им за 

компостиране или 

анаеробно 

разграждане. 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Средства от 

ПУДООС 

Община 

Ракитово 

- Закупуване на 

съдове за разделно 

събиране на 

биоотпадъци 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Ракитово 

Средства от 

ПУДООС 

- Закупуване и 

инсталиране на 

компостери за 

домашно 

компостиране; 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Ракитово 
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- Изменение и 

актуализиране на 

общински програми и 

наредби. 

 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

НП Община 

Ракитово 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ5 Почистването от 

отпадъци на 

общинските пътища 

в съответствие с чл. 

12 от ЗУО  - 

почистване на 

отпадъци от пътя, 

земното платно, 

пътните 

съоръжения, 

обслужващите зони, 

крайпътните 

обслужващи 

комплекси, както и 

осигуряване на 

съдове за събиране 

на отпадъците и 

транспортирането 

им до съоръжения за 

тяхното третиране; 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.12 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Ракитово 

- Допълнение на 

договорите и 

сключване на 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.12 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Ракитово 
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договори за 

извършване на 

услуга 

осигуряване на 

чистота, 

сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

СЦ4 ОЦ7, ОЦ10 
Осигуряването на 

информация на 

обществеността по 

всички въпроси и 

ангажименти,  

вменени от закона 

чрез интернет 

страницата на 

съответната община, 

както и по друг 

подходящ начин 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Ракитово 

- осигуряване на 

интернет достъп по 

националната 

нормативна уредба 

чрез линк към 

интернет страницата 

на МОСВ и РИОСВ-

Пазарджик 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Ракитово 
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- Публикуване от 

общината на „зелен“ 

телефон и е-мейл 

адрес, на който 

гражданите да могат 

да подават сигнали за 

нарушения на 

нормативните 

изисквания за 

отпадъците, както и на 

предложения за 

подобрения на 

политиките по 

отпадъците. 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

НП Община 

Ракитово 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ6 Поддържане на 

регистър на 

площадките за 

предаване на отпадъци  

от пластмаса, стъкло, 

хартия, картон на 

територията на 

общината. 

Административна/ 

експертна 

2017г. Чл.19, ал.3, т.14 

от ЗУО 

НП Община 

Ракитово 

СЦ3 ОЦ5 Предотвратяване на 

изхвърлянето на 

отпадъците на 

неразрешени за това 

места и/или създаване 

на незаконни сметища 

и организиране на 

почистването им 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.15 

от ЗУО 

Собствени 

средства 

Община 

Ракитово 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, 

Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември 

176 

 

СЦ3 ОЦ5, ОЦ10 Анализ и изготвяне на 

планове за закриване 

на съществуваци 

нерегламентирани 

сметища на 

териториите на 

общината. 

Административна 

финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.15 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Ракитово 

ПУДООС 

МОСВ 

СЦ3 ОЦ5 Закриване и 

рекултиващия на 

общинското депо. 

Административна 

финансова 

2017г. ЗУО Собствени 

средства 

Община 

Ракитово 

СЦ3 ОЦ9 Прилагане на подход 

за определяне на такса 

битови отпадъци, 

основаващ се 

възможно по-близо до 

количествата 

изхвърляни битови 

отпадъци от 

домакинствата и за 

юридически лица 

Административна 2017г. ЗМДТ Собствени 

средства 

Община 

Ракитово 

СЦ2 ОЦ2 

ОЦ3 

ОЦ6 

 Осигуряване на 

площадки за 

безвъзмездно 

предаване на разделно 

събрани отпадъци от 

домакинствата, в т.ч. 

едрогабаритни 

отпадъци, опасни 

отпадъци и други във 

всички населени места 

Административна/ 

експертна/ 

финансова 

До 2020г. Чл.19, ал.3, т.11 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Ракитово 
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с население, по-голямо 

от 10 000 жители на 

територията на 

общината и при 

необходимост в други 

населени места. 
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

С 

НОРМАТИВНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАН 

СИРАНЕ 

ОТГОВОРЕН 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ3,       

ОЦ4,       

ОЦ5,       

ОЦ6,     

ОЦ11 

Участие в Регионално 

сдружение на 

общините за  

изграждане на 

регионална система за 

управление на 

отпадъците от 

регионално депо или 

други съоражения за 

третиране на 

отпадъци. 

Администратвна постоянен чл.24. ал.1 от ЗУО НП Община 

Брацигово 

 

Общински 

съвет - 

Брацигово 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на 

отделни съоражения 

за третиране на 

отпадъци, структура и 

развитие на 

регионалната система. 

Административна 2017г. Чл.26, ал.1, т.4 от 

ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 

Брацигово 

СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3,         

ОЦ4 

Осъществяване на 

контрола на 

експлоатацията на 

регионалната система 

за управление на 

Административна постоянен Чл.26, ал.1, т.10 

от ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 
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отпадъците и 

дейността на избрания 

оператор. 

Брацигово 

СЦ3 ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на реда и 

начина за събиране и 

разпределение на 

дължимата цена от 

потребителите на 

системата (общини – 

членове на регионално 

сдружение) 

Административна/ 

Експертна 

2017г. Чл.26, ал.1, т.8 от 

ЗУО 

Собствени 

средства 

Кметове на 

общините 

включени в 

РСУО 

Пазарджик; 

Община 

Брацигово 

СЦ2, СЦ3 ОЦ1,         

ОЦ2,        

ОЦ6 

Осигуряване на съдове 

за събиране на битови 

отпадъци – 

контейнери, кофи и др. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал. 3, т.1от 

ЗУО 

Бюджет: 200 

хил. лв 

Община 

Брацигово 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Безвъзмезден 

заем от 

ПУДООС за 

закупуване 

на съдове за 

битови 

отпадъци 
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СЦ1, СЦ3 ОЦ2,         

ОЦ3,         

ОЦ5 

Събиране на битови 

отпадъци и 

транспортирането им 

до депа или други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждането 

им. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл. 19, ал.3, т.2 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Брацигово 

ПУДООС 

 

СЦ3 ОЦ1,             

ОЦ6 

 

Почистване на 

уличните платна, 

площадите алеите, 

парковете и другите 

територии от 

населените места 

предназначени за 

обществено ползване. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.3 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Бюджет: 80 

хил. лв 

Община 

Брацигово 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

ОЦ5 

Избор на площадка, 

изграждане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг на депата 

за битови отпадъци 

или на други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждане 

на битови отпадъци. 

Финансова/ 

административна/ 

експертна 

До 2019г. Чл. 19, ал.3, т.4 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Брацигово 

Заем от 

ПУДООС 

Общински 

бюджет 
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СЦ2, СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3 

Организиране на 

събирането, 

оползотворяването и 

обезвреждане на 

строителни отпадъци 

от ремонтна дейност, 

образувани от 

домакинствата на 

територията на 

община Брацигово. 

Административна/ 

Финансова/ 

Експертна 

2017г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Брацигово 

ОПОС 2014-

2020г. 

Публично-

частно 

партньорство 

Бюджет: 300 

хил. лв 

- Изграждане на 

площадка за събиране 

и инсталация за 

предварително 

третиране на 

строителни отпадъци. 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

Община 

Брацигово 

ПУДООС 

Публично-

частно 

партньорство 

- Прилагане на 

контрол за изпълнение 

изискванията на ЗУО 

относно строителните 

отпадъци и Наредбата 

за строителни 

отпадъци. 

Административна постоянен Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Брацигово 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

Разделно събиране на 

битови отпадъци на 

Административна/ 2017г. Чл.19, ал.3, т.6 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Брацигово 
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ОЦ3 територията на 

община Брацигово 

най-малко на следните 

отпадъчни материали: 

хартия и картон, 

метали, пластмаса и 

стъкло. 

Финансова/ 

Експертна 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

ОПОС 2014-

2020г. 

ПУДООС 

СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,        

ОЦ3 

Организиране на 

дейностите по 

разделно събиране на 

масово 

разпространени 

отпадъци и/или оказва 

съдействие на 

организициите за 

оползотворяване на 

масово 

разпространени 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системите 

за разделно събиране и 

местата за предаване 

на масово 

разпространени 

отпадъци. 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Брацигово 

- Сключване, 

поддържане, 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Брацигово 
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продължаване и 

контрол на договор с 

организации по 

оползотворяване на 

отпадъци от опаковки 

СЦ1 ОЦ1, ОЦ2 Изпълнение на 

решенията на общото 

събрание на 

регионалните 

сдружения за 

управление на 

отпадъците на 

регионален 

принцип и 

съдейства за 

създаване на 

центрове за 

повторна употреба, 

поправка и 

подготовка за 

повторна употреба. 

Административна/ 

Експертна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.8 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

 

Община 

Брацигово 

Средства от 

ПУДООС 

СЦ3 ОЦ1, ОЦ3, 

ОЦ6 

Организиране на 

разделно събиране на 

опасни битови 

отпадъци извън 

обхвата на Наредбите 

по чл. 13, ал.1 и 

предаването им за 

оползотворяване и 

Административна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Брацигово 
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обезвреждане. 

- Обособяване на 

площадки за 

безвъзмездно 

предаване на 

отпадъци. 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Брацигово 

- Изграждане на 

мобилни пунктове за 

събиране на опасни 

отпадъци от 

домакинствата. 

Административна/ 

Финансова 

2018г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Бюджет: 100 

хил. лв 

Община 

Брацигово 

СЦ1, СЦ2 ОЦ2, ОЦ3 Разделно събиране и 

съхраняване на битови 

биоразградими 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системата 

за разделно събиране 

на отпадъци и 

предаването им за 

компостиране или 

анаеробно 

разграждане. 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Средства от 

ПУДООС 

Община 

Брацигово 
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- Закупуване на 

съдове за разделно 

събиране на 

биоотпадъци. 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Брацигово 

Средства от 

ПУДООС 

- Закупуване и 

инсталиране на 

компостери за 

домашно 

компостиране; 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Брацигово 

- Изменение и 

актуализиране на 

общински програми и 

наредби. 

 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

НП Община 

Брацигово 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ5 Почистването от 

отпадъци на 

общинските пътища 

в съответствие с чл. 

12 от ЗУО  - 

почистване на 

отпадъци от пътя, 

земното платно, 

пътните 

съоръжения, 

обслужващите зони, 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.12 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Брацигово 
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крайпътните 

обслужващи 

комплекси, както и 

осигуряване на 

съдове за събиране 

на отпадъците и 

транспортирането 

им до съоръжения за 

тяхното третиране; 

- Допълнение на 

договорите и 

сключване на 

договори за 

извършване на 

услуга 

осигуряване на 

чистота, 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.12 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Брацигово 
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СЦ4 ОЦ7, ОЦ10 
Осигуряването на 

информация на 

обществеността по 

всички въпроси и 

ангажименти,  

вменени от закона 

чрез интернет 

страницата на 

съответната община, 

както и по друг 

подходящ начин 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Брацигово 

- осигуряване на 

интернет достъп по 

националната 

нормативна уредба 

чрез линк към 

интернет страницата 

на МОСВ и РИОСВ-

Пазарджик 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Брацигово 

- Публикуване от 

общината на „зелен“ 

телефон и е-мейл 

адрес, на който 

гражданите да могат 

да подават сигнали за 

нарушения на 

нормативните 

изисквания за 

отпадъците, както и на 

предложения за 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

НП Община 

Брацигово 
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подобрения на 

политиките по 

отпадъците. 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ6 Поддържане на 

регистър на 

площадките за 

предаване на отпадъци  

от пластмаса, стъкло, 

хартия, картон на 

територията на 

общината 

Административна/ 

експертна 

2019г. Чл.19, ал.3, т.14 

от ЗУО 

НП Община 

Брацигово 

СЦ3 ОЦ5 Предотвратяване на 

изхвърлянето на 

отпадъците на 

неразрешени за това 

места и/или създаване 

на незаконни сметища 

и организиране на 

почистването им 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.15 

от ЗУО 

НП Община 

Брацигово 

СЦ3 ОЦ5, ОЦ10 Анализ и изготвяне на 

планове за закриване 

на съществуваци 

нерегламентирани 

сметища на 

териториите на 

общината. 

Административна 

финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.15 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Брацигово 

ПУДООС 

МОСВ 

СЦ3 ОЦ5 Закриване и 

рекултиващия на 

общинското депо 

Административна 

финансова 

2017г. ЗУО Собствени 

средства 

Община 

Брацигово 
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СЦ3 ОЦ9 Прилагане на подход 

за определяне на такса 

битови отпадъци, 

основаващ се 

възможно по-близо до 

количествата 

изхвърляни битови 

отпадъци от 

домакинствата и за 

юридически лица 

Административна 2017г. ЗМДТ Собствени 

средства 

Община 

Брацигово 
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛОВО 

 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

С 

НОРМАТИВНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАН 

СИРАНЕ 

ОТГОВОРЕН 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ3,       

ОЦ4,       

ОЦ5,       

ОЦ6,     

ОЦ11 

Участие в Регионално 

сдружение на 

общините за  

изграждане на 

регионална система за 

управление на 

отпадъците от 

регионално депо или 

други съоражения за 

третиране на 

отпадъци. 

Администратвна постоянен чл.24. ал.1 от ЗУО НП Община 

Белово 

Общински 

съвет - 

Белово 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на 

отделни съоражения 

за третиране на 

отпадъци, структура и 

развитие на 

регионалната система. 

Административна 2017г. Чл.26, ал.1, т.4 от 

ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 

Белово 

СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3,         

ОЦ4 

Осъществяване на 

контрола на 

експлоатацията на 

регионалната система 

за управление на 

отпадъците и 

Административна постоянен Чл.26, ал.1, т.10 

от ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 

Белово 
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дейността на избрания 

оператор. 

СЦ3 ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на реда и 

начина за събиране и 

разпределение на 

дължимата цена от 

потребителите на 

системата (общини – 

членове на регионално 

сдружение) 

Административна/ 

Експертна 

2017г. Чл.26, ал.1, т.8 от 

ЗУО 

Собствени 

средства 

Кметове на 

общините 

включени в 

РСУО 

Пазарджик; 

Община 

Белово 

СЦ2, СЦ3 ОЦ1,         

ОЦ2,        

ОЦ6 

Осигуряване на съдове 

за събиране на битови 

отпадъци – 

контейнери, кофи и др. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал. 3, т.1от 

ЗУО 

Бюджет: 300 

хил. лв 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Белово 

Безвъзмезден 

заем от 

ПУДООС за 

закупуване 

на съдове за 

битови 

отпадъци 
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СЦ1, СЦ3 ОЦ2,         

ОЦ3,         

ОЦ5 

Събиране на битови 

отпадъци и 

транспортирането им 

до депа или други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждането 

им. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл. 19, ал.3, т.2 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Белово 

ПУДООС 

 

СЦ3 ОЦ1,             

ОЦ6 

 

Почистване на 

уличните платна, 

площадите алеите, 

парковете и другите 

територии от 

населените места 

предназначени за 

обществено ползване. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.3 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Белово 

Бюджет:80 

хил. лв 

 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

ОЦ5 

Избор на площадка, 

изграждане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг на депата 

за битови отпадъци 

или на други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждане 

Финансова/ 

административна/ 

експертна 

До 2019г. Чл. 19, ал.3, т.4 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Белово 

Заем от 

ПУДООС 

Общински 

бюджет 
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на битови отпадъци. 

СЦ2, СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3 

Организиране на 

събирането, 

оползотворяването и 

обезвреждане на 

строителни отпадъци 

от ремонтна дейност, 

образувани от 

домакинствата на 

територията на 

община Белово. 

Административна/ 

Финансова/ 

Експертна 

2017г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Белово 

ОПОС 2014-

2020г. 

Публично-

частно 

партньорство 

- Изграждане на 

площадка за събиране 

и инсталация за 

предварително 

третиране на 

строителни отпадъци. 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г.. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

Община 

Белово 

ПУДООС 

Публично-

частно 

партньорство 

- Прилагане на 

контрол за изпълнение 

изискванията на ЗУО 

относно строителните 

отпадъци и Наредбата 

за строителни 

отпадъци. 

Административна постоянен Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Белово 
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СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

ОЦ3 

Разделно събиране на 

битови отпадъци на 

територията на 

община Белово най-

малко на следните 

отпадъчни материали: 

хартия и картон, 

метали, пластмаса и 

стъкло. 

Административна/ 

Финансова/ 

Експертна 

2017г. Чл.19, ал.3, т.6 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Белово 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

ОПОС 2014-

2020г. 

ПУДООС 

СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,        

ОЦ3 

Организиране на 

дейностите по 

разделно събиране на 

масово 

разпространени 

отпадъци и/или оказва 

съдействие на 

организициите за 

оползотворяване на 

масово 

разпространени 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системите 

за разделно събиране и 

местата за предаване 

на масово 

разпространени 

отпадъци. 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Белово 
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- Сключване, 

поддържане, 

продължаване и 

контрол на договор с 

организации по 

оползотворяване на 

отпадъци от опаковки 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Белово 

СЦ1 ОЦ1, ОЦ2 Изпълнение на 

решенията на общото 

събрание на 

регионалните 

сдружения за 

управление на 

отпадъците на 

регионален 

принцип и 

съдейства за 

създаване на 

центрове за 

повторна употреба, 

поправка и 

подготовка за 

повторна употреба 

Административна/ 

Експертна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.8 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

 

Община 

Белово 

Средства от 

ПУДООС 
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СЦ3 ОЦ1, ОЦ3, 

ОЦ6 

Организиране на 

разделно събиране на 

опасни битови 

отпадъци извън 

обхвата на Наредбите 

по чл. 13, ал.1 и 

предаването им за 

оползотворяване и 

обезвреждане 

Административна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Белово 

- Обособяване на 

площадки за 

безвъзмездно 

предаване на 

отпадъци 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Белово 

- Изграждане на 

мобилни пунктове за 

събиране на опасни 

отпадъци от 

домакинствата 

Административна/ 

Финансова 

2018г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Бюджет: 100 

хил. лв 

Община 

Белово 

СЦ1, СЦ2 ОЦ2, ОЦ3 Разделно събиране и 

съхраняване на битови 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Белово 
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биоразградими 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системата 

за разделно събиране 

на отпадъци и 

предаването им за 

компостиране или 

анаеробно 

разграждане. 

 

Средства от 

ПУДООС 

- Закупуване на 

съдове за разделно 

събиране на 

биоотпадъци. 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Белово 

Средства от 

ПУДООС 

- Закупуване и 

инсталиране на 

компостери за 

домашно 

компостиране; 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Белово 

- Изменение и 

актуализиране на 

общински програми и 

наредби. 

 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

НП Община 

Белово 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ5 Почистването от 

отпадъци на 

Административна/ постоянен Чл.19, ал.3, т.12 Общински Община 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, 

Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември 

198 

 

общинските пътища 

в съответствие с чл. 

12 от ЗУО  - 

почистване на 

отпадъци от пътя, 

земното платно, 

пътните 

съоръжения, 

обслужващите зони, 

крайпътните 

обслужващи 

комплекси, както и 

осигуряване на 

съдове за събиране 

на отпадъците и 

транспортирането 

им до съоръжения за 

тяхното третиране; 

Финансова от ЗУО бюджет Белово 

- Допълнение на 

договорите и 

сключване на 

договори за 

извършване на 

услуга 

осигуряване на 

чистота, 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.12 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Белово 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, 

Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември 

199 

 

СЦ4 ОЦ7, ОЦ10 
Осигуряването на 

информация на 

обществеността по 

всички въпроси и 

ангажименти,  

вменени от закона 

чрез интернет 

страницата на 

съответната община, 

както и по друг 

подходящ начин 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Белово 

- осигуряване на 

интернет достъп по 

националната 

нормативна уредба 

чрез линк към 

интернет страницата 

на МОСВ и РИОСВ-

Пазарджик 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Белово 

- Публикуване от 

общината на „зелен“ 

телефон и е-мейл 

адрес, на който 

гражданите да могат 

да подават сигнали за 

нарушения на 

нормативните 

изисквания за 

отпадъците, както и на 

предложения за 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

НП Община 

Белово 
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подобрения на 

политиките по 

отпадъците. 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ6 Поддържане на 

регистър на 

площадките за 

предаване на отпадъци  

от пластмаса, стъкло, 

хартия, картон на 

територията на 

общината 

Административна/ 

експертна 

2017г. Чл.19, ал.3, т.14 

от ЗУО 

НП Община 

Белово 

СЦ3 ОЦ5 Предотвратяване на 

изхвърлянето на 

отпадъците на 

неразрешени за това 

места и/или създаване 

на незаконни сметища 

и организиране на 

почистването им 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.15 

от ЗУО 

НП Община 

Белово 

СЦ3 ОЦ5, ОЦ10 Анализ и изготвяне на 

планове за закриване 

на съществуваци 

нерегламентирани 

сметища на 

териториите на 

общината. 

Административна 

финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.15 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Белово 

ПУДООС 

МОСВ 
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СЦ3 ОЦ5 Закриване и 

рекултиващия на 

общинското депо 

Административна 

финансова 

2017г. ЗУО Собствени 

средства 

Община 

Белово 

СЦ3 ОЦ9 Прилагане на подход 

за определяне на такса 

битови отпадъци, 

основаващ се 

възможно по-близо до 

количествата 

изхвърляни битови 

отпадъци от 

домакинствата и за 

юридически лица 

Административна 2017г. ЗМДТ Собствени 

средства 

Община 

Белово 
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 

 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

С 

НОРМАТИВНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАН 

СИРАНЕ 

ОТГОВОРЕН 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ3,       

ОЦ4,       

ОЦ5,       

ОЦ6,     

ОЦ11 

Участие в Регионално 

сдружение на 

общините за  

изграждане на 

регионална система за 

управление на 

отпадъците от 

регионално депо или 

други съоражения за 

третиране на 

отпадъци. 

Администратвна постоянен чл.24. ал.1 от ЗУО НП Община 

Лесичово 

Общински 

съвет - 

Лесичово 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на 

отделни съоражения 

за третиране на 

отпадъци, структура и 

развитие на 

регионалната система. 

Административна 2017г. Чл.26, ал.1, т.4 от 

ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 

Лесичово 

СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3,         

ОЦ4 

Осъществяване на 

контрола на 

експлоатацията на 

регионалната система 

за управление на 

отпадъците и 

Административна постоянен Чл.26, ал.1, т.10 

от ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 

Лесичово 
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дейността на избрания 

оператор. 

СЦ3 ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на реда и 

начина за събиране и 

разпределение на 

дължимата цена от 

потребителите на 

системата (общини – 

членове на регионално 

сдружение) 

Административна/ 

Експертна 

2017г. Чл.26, ал.1, т.8 от 

ЗУО 

Собствени 

средства 

Кметове на 

общините 

включени в 

РСУО 

Пазарджик; 

Община 

Лесичово 

СЦ2, СЦ3 ОЦ1,         

ОЦ2,        

ОЦ6 

Осигуряване на съдове 

за събиране на битови 

отпадъци – 

контейнери, кофи и др. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал. 3, т.1от 

ЗУО 

300 хил. лв Община 

Лесичово  
Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Безвъзмезден 

заем от 

ПУДООС за 

закупуване 

на съдове за 

битови 

отпадъци 
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СЦ1, СЦ3 ОЦ2,         

ОЦ3,         

ОЦ5 

Събиране на битови 

отпадъци и 

транспортирането им 

до депа или други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждането 

им. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл. 19, ал.3, т.2 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Лесичово 

ПУДООС 

 

СЦ3 ОЦ1,             

ОЦ6 

 

Почистване на 

уличните платна, 

площадите алеите, 

парковете и другите 

територии от 

населените места 

предназначени за 

обществено ползване. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.3 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Лесичово 

80 хил. лв 

 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

ОЦ5 

Избор на площадка, 

изграждане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг на депата 

за битови отпадъци 

или на други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждане 

на битови отпадъци 

Финансова/ 

административна/ 

експертна 

До 2019г. Чл. 19, ал.3, т.4 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Лесичово 

Заем от 

ПУДООС 

Общински 

бюджет 
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СЦ2, СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3 

Организиране на 

събирането, 

оползотворяването и 

обезвреждане на 

строителни отпадъци 

от ремонтна дейност, 

образувани от 

домакинствата на 

територията на 

община Лесичово. 

Административна/ 

Финансова/ 

Експертна 

2017г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Лесичово 

ОПОС 2014-

2020г. 

Публично-

частно 

партньорство 

- Изграждане на 

площадка за събиране 

и инсталация за 

предварително 

третиране на 

строителни отпадъци. 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

Община 

Лесичово 

ПУДООС 

Публично-

частно 

партньорство 

- Прилагане на 

контрол за изпълнение 

изискванията на ЗУО 

относно строителните 

отпадъци и Наредбата 

за строителни 

отпадъци. 

Административна постоянен Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджте 

Община 

Лесичово 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

ОЦ3 

Разделно събиране на 

битови отпадъци на 

територията на 

община Лесичово най-

Административна/ 

Финансова/ 

2017г. Чл.19, ал.3, т.6 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Лесичово 

Средства от 
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малко на следните 

отпадъчни материали: 

хартия и картон, 

метали, пластмаса и 

стъкло. 

Експертна такса „битови 

отпадъци“ 

ОПОС 2014-

2020г. 

ПУДООС 

СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,        

ОЦ3 

Организиране на 

дейностите по 

разделно събиране на 

масово 

разпространени 

отпадъци и/или оказва 

съдействие на 

организициите за 

оползотворяване на 

масово 

разпространени 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системите 

за разделно събиране и 

местата за предаване 

на масово 

разпространени 

отпадъци. 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Лесичово 

- Сключване, 

поддържане, 

продължаване и 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Лесичово 
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контрол на договор с 

организации по 

оползотворяване на 

отпадъци от опаковки 

СЦ1 ОЦ1, ОЦ2 Изпълнение на 

решенията на общото 

събрание на 

регионалните 

сдружения за 

управление на 

отпадъците на 

регионален 

принцип и 

съдейства за 

създаване на 

центрове за 

повторна употреба, 

поправка и 

подготовка за 

повторна употреба 

Административна/ 

Експертна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.8 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

 

Община 

Лесичово 

Средства от 

ПУДООС 

СЦ3 ОЦ1, ОЦ3, 

ОЦ6 

Организиране на 

разделно събиране на 

опасни битови 

отпадъци извън 

обхвата на Наредбите 

по чл. 13, ал.1 и 

предаването им за 

оползотворяване и 

обезвреждане 

Административна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Лесичово 
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- Обособяване на 

площадки за 

безвъзмездно 

предаване на 

отпадъци 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Лесичово 

- Изграждане на 

мобилни пунктове за 

събиране на опасни 

отпадъци от 

домакинствата 

Административна/ 

Финансова 

2018г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Бюджет: 100 

хил. лв 

Община 

Лесичово 

СЦ1, СЦ2 ОЦ2, ОЦ3 Разделно събиране и 

съхраняване на битови 

биоразградими 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системата 

за разделно събиране 

на отпадъци и 

предаването им за 

компостиране или 

анаеробно 

разграждане. 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Лесичово 

 

Средства от 

ПУДООС 

- Закупуване на 

съдове за разделно 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Лесичово 
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събиране на 

биоотпадъци. 

Средства от 

ПУДООС 

- Закупуване и 

инсталиране на 

компостери за 

домашно 

компостиране; 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Лесичово 

- Изменение и 

актуализиране на 

общински програми и 

наредби. 

 

Административна До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

НП Община 

Лесичово 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ5 Почистването от 

отпадъци на 

общинските пътища 

в съответствие с чл. 

12 от ЗУО  - 

почистване на 

отпадъци от пътя, 

земното платно, 

пътните 

съоръжения, 

обслужващите зони, 

крайпътните 

обслужващи 

комплекси, както и 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.12 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Лесичово 
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осигуряване на 

съдове за събиране 

на отпадъците и 

транспортирането 

им до съоръжения за 

тяхното третиране; 

- Допълнение на 

договорите и 

сключване на 

договори за 

извършване на 

услуга 

осигуряване на 

чистота, 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.12 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Лесичово 

СЦ4 ОЦ7, ОЦ10 
Осигуряването на 

информация на 

обществеността по 

всички въпроси и 

ангажименти,  

вменени от закона 

чрез интернет 

страницата на 

съответната община, 

както и по друг 

подходящ начин 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Лесичово 
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- осигуряване на 

интернет достъп по 

националната 

нормативна уредба 

чрез линк към 

интернет страницата 

на МОСВ и РИОСВ-

Пазарджик 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Лесичово 

- Публикуване от 

общината на „зелен“ 

телефон и е-мейл 

адрес, на който 

гражданите да могат 

да подават сигнали за 

нарушения на 

нормативните 

изисквания за 

отпадъците, както и на 

предложения за 

подобрения на 

политиките по 

отпадъците. 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

НП Община 

Лесичово 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ6 Поддържане на 

регистър на 

площадките за 

предаване на отпадъци  

от пластмаса, стъкло, 

хартия, картон на 

територията на 

общината. 

Административна/ 

експертна 

2017г. Чл.19, ал.3, т.14 

от ЗУО 

НП Община 

Лесичово 
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СЦ3 ОЦ5 Предотвратяване на 

изхвърлянето на 

отпадъците на 

неразрешени за това 

места и/или създаване 

на незаконни сметища 

и организиране на 

почистването им 

Административна 2017 Чл.19, ал.3, т.15 

от ЗУО 

НП Община 

Лесичово 

СЦ3 ОЦ5, ОЦ10 Анализ и изготвяне на 

планове за закриване 

на съществуваци 

нерегламентирани 

сметища на 

териториите на 

общината. 

Административна 

финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.15 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Лесичово 

ПУДООС 

МОСВ 

СЦ3 ОЦ5 Закриване и 

рекултиващия на 

общинското депо. 

Административна 

финансова 

2017г. ЗУО Собствени 

средства 

Община 

Лесичово 

СЦ3 ОЦ9 Прилагане на подход 

за определяне на такса 

битови отпадъци, 

основаващ се 

възможно по-близо до 

количествата 

изхвърляни битови 

отпадъци от 

домакинствата и за 

юридически лица. 

Административна 2017г. ЗМДТ Собствени 

средства 

Община 

Лесичово 
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ОБЩИНА БАТАК 

 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

С 

НОРМАТИВНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАН 

СИРАНЕ 

ОТГОВОРЕН 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ3,       

ОЦ4,       

ОЦ5,       

ОЦ6,     

ОЦ11 

Участие в Регионално 

сдружение на 

общините за  

изграждане на 

регионална система за 

управление на 

отпадъците от 

регионално депо или 

други съоражения за 

третиране на 

отпадъци. 

Администратвна постоянен чл.24. ал.1 от ЗУО НП Община 

Батак 

Общински 

съвет - 

Батак 

СЦ3 ОЦ1,       

ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на 

отделни съоражения 

за третиране на 

отпадъци, структура и 

развитие на 

регионалната система. 

Административна 2017г. Чл.26, ал.1, т.4 от 

ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 

Батак 

СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3,         

ОЦ4 

Осъществяване на 

контрола на 

експлоатацията на 

регионалната система 

Административна постоянен Чл.26, ал.1, т.10 

от ЗУО 

НП Регионално 

сдружение 

Община 
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за управление на 

отпадъците и 

дейността на избрания 

оператор. 

Батак 

СЦ3 ОЦ4,        

ОЦ6           

Определяне на реда и 

начина за събиране и 

разпределение на 

дължимата цена от 

потребителите на 

системата (общини – 

членове на регионално 

сдружение) 

Административна/ 

Експертна 

2017г. Чл.26, ал.1, т.8 от 

ЗУО 

Собствени 

средства 

Кметове на 

общините 

включени в 

РСУО 

Пазарджик; 

Община 

Батак 

СЦ2, СЦ3 ОЦ1,         

ОЦ2,        

ОЦ6 

Осигуряване на нови 

съдове за събиране на 

битови отпадъци – 

контейнери, кофи и др. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал. 3, т.1от 

ЗУО 

Бюджет: 300 

хил. лв 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Батак 

Безвъзмезден 

заем от 

ПУДООС за 

закупуване 

на съдове за 

битови 

отпадъци 
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СЦ1, СЦ3 ОЦ2,         

ОЦ3,         

ОЦ5 

Събиране на битови 

отпадъци и 

транспортирането им 

до депа или други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждането 

им. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл. 19, ал.3, т.2 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Батак 

ПУДООС 

 

СЦ3 ОЦ1,             

ОЦ6 

 

Почистване на 

уличните платна, 

площадите алеите, 

парковете и другите 

територии от 

населените места 

предназначени за 

обществено ползване. 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.3 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Батак 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

ОЦ5 

Избор на площадка, 

изграждане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг на депата 

за битови отпадъци 

или на други 

инсталации и 

съоражения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждане 

на битови отпадъци. 

Финансова/ 

административна/ 

експертна 

До 2019г. Чл. 19, ал.3, т.4 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Община 

Батак 

Заем от 

ПУДООС 

Общински 

бюджет 
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СЦ2, СЦ3 ОЦ1,        

ОЦ3 

Организиране на 

събирането, 

оползотворяването и 

обезвреждане на 

строителни отпадъци 

от ремонтна дейност, 

образувани от 

домакинствата на 

територията на 

община Батак. 

Административна/ 

Финансова/ 

Експертна 

2017г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Батак 

ОПОС 2014-

2020г. 

Публично-

частно 

партньорство 

- Изграждане на 

площадка за събиране 

и инсталация за 

предварително 

третиране на 

строителни отпадъци. 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

Община 

Батак 

ПУДООС 

Публично-

частно 

партньорство 

СЦ1, СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,         

ОЦ3 

Разделно събиране на 

битови отпадъци на 

територията на 

община Батак най-

малко на следните 

отпадъчни материали: 

хартия и картон, 

метали, пластмаса и 

стъкло. 

Административна/ 

Финансова/ 

Експертна 

2017г. Чл.19, ал.3, т.6 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Батак 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

ОПОС 2014-

2020г. 

ПУДООС 
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СЦ2 ОЦ1,        

ОЦ2,        

ОЦ3 

Организиране на 

дейностите по 

разделно събиране на 

масово 

разпространени 

отпадъци и/или оказва 

съдействие на 

организициите за 

оползотворяване на 

масово 

разпространени 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системите 

за разделно събиране и 

местата за предаване 

на масово 

разпространени 

отпадъци. 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Батак 

- Сключване, 

поддържане, 

продължаване и 

контрол на договор с 

организации по 

оползотворяване на 

отпадъци от опаковки 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.7 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Батак 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, 

Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември 

218 

 

СЦ1 ОЦ1, ОЦ2 Изпълнение на 

решенията на общото 

събрание на 

регионалните 

сдружения за 

управление на 

отпадъците на 

регионален 

принцип и 

съдейства за 

създаване на 

центрове за 

повторна употреба, 

поправка и 

подготовка за 

повторна употреба 

Административна/ 

Експертна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.8 от 

ЗУО 

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ 

 

Община 

Батак 

Средства от 

ПУДООС 

СЦ3 ОЦ1, ОЦ3, 

ОЦ6 

Организиране на 

разделно събиране на 

опасни битови 

отпадъци извън 

обхвата на Наредбите 

по чл. 13, ал.1 и 

предаването им за 

оползотворяване и 

обезвреждане 

Административна/ 

Финансова 

Постоянен Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Батак 

- Обособяване на 

площадки за 

безвъзмездно 

предаване на 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Община 

Батак 
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отпадъци 

- Изграждане на 

мобилни пунктове за 

събиране на опасни 

отпадъци от 

домакинствата 

Административна/ 

Финансова 

2018г. Чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО 

Общински 

бюджет 

Бюджет: 100 

хил. лв 

Община 

Батак 

СЦ1, СЦ2 ОЦ2, ОЦ3 Разделно събиране и 

съхраняване на битови 

биоразградими 

отпадъци в т.ч. 

определяне на местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на системата 

за разделно събиране 

на отпадъци и 

предаването им за 

компостиране или 

анаеробно 

разграждане. 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Средства от 

ПУДООС 

Община 

Батак 

- Закупуване на 

съдове за разделно 

събиране на 

биоотпадъци 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Батак 

Средства от 

ПУДООС 
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- Закупуване и 

инсталиране на 

компостери за 

домашно 

компостиране; 

Административна/ 

Финансова 

До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Батак 

- Изменение и 

актуализиране на 

общински програми и 

наредби. 

 

Административна До 2019г. Чл.19, ал.3, т.10 

от ЗУО 

НП Община 

Батак 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ5 Почистването от 

отпадъци на 

общинските пътища 

в съответствие с чл. 

12 от ЗУО  - 

почистване на 

отпадъци от пътя, 

земното платно, 

пътните 

съоръжения, 

обслужващите зони, 

крайпътните 

обслужващи 

комплекси, както и 

осигуряване на 

съдове за събиране 

на отпадъците и 

транспортирането 

Административна/ 

Финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.12 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Батак 
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им до съоръжения за 

тяхното третиране; 

- Допълнение на 

договорите и 

сключване на 

договори за 

извършване на 

услуга 

осигуряване на 

чистота, 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

Административна/ 

Финансова 

2017г. Чл.19, ал.3, т.12 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Батак 

СЦ4 ОЦ7, ОЦ10 
Осигуряването на 

информация на 

обществеността по 

всички въпроси и 

ангажименти,  

вменени от закона 

чрез интернет 

страницата на 

съответната община, 

както и по друг 

подходящ начин 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Батак 

- осигуряване на 

интернет достъп по 

националната 

нормативна уредба 

чрез линк към 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

НП Община 

Батак 
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интернет страницата 

на МОСВ и РИОСВ-

Пазарджик 

- Публикуване от 

общината на „зелен“ 

телефон и е-мейл 

адрес, на който 

гражданите да могат 

да подават сигнали за 

нарушения на 

нормативните 

изисквания за 

отпадъците, както и на 

предложения за 

подобрения на 

политиките по 

отпадъците. 

Административна постоянен Чл.19, ал.3, т.13 

от ЗУО 

НП Община 

Батак 

СЦ3 ОЦ3, ОЦ6 Поддържане на 

регистър на 

площадките за 

предаване на отпадъци  

от пластмаса, стъкло, 

хартия, картон на 

територията на 

общината. 

Административна/ 

експертна 

2017г. Чл.19, ал.3, т.14 

от ЗУО 

НП Община 

Батак 

СЦ3 ОЦ5 Предотвратяване на 

изхвърлянето на 

отпадъците на 

неразрешени за това 

места и/или създаване 

на незаконни сметища 

Административна 2017г. Чл.19, ал.3, т.15 

от ЗУО 

Собствени 

средства 

Община 

Батак 
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и организиране на 

почистването им 

СЦ3 ОЦ5, ОЦ10 Анализ и изготвяне на 

планове за закриване 

на съществуваци 

нерегламентирани 

сметища на 

териториите на 

общината. 

Административна 

финансова 

постоянен Чл.19, ал.3, т.15 

от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Община 

Батак 

ПУДООС 

МОСВ 

СЦ3 ОЦ5 Закриване и 

рекултиващия на 

общинското депо 

Административна 

финансова 

2017г. ЗУО Собствени 

средства 

Община 

Батак 

СЦ3 ОЦ9 Прилагане на подход 

за определяне на такса 

битови отпадъци, 

основаващ се 

възможно по-близо до 

количествата 

изхвърляни битови 

отпадъци от 

домакинствата и за 

юридически лица 

Административна 2017г. ЗМДТ Собствени 

средства 

Община 

Батак 
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За изпълнение на стратегическите и оперативни цели е необходимо и 

изпълнението на следните осем подробно разписани подпрограми. Всяка една от 

осемте подпрограми съдържа кратка въвеждаща текстова част, в която са 

представени ключови изисквания, както и основни съображения свързани с 

постигането на специфичните цели. 

 

 
 
  

 

1.Въведение 
В съответствие с Рамковата Директива за отпадъците , страните членки на ЕС 
трябва да разработят програми за предотвратяването на образуването на 
отпадъците,  които  да  се отразят според вида мерки и в програмите за 
управление на отпадъците на регионално и местно ниво.  Съгласно 
изискванията на ЗУО е разработена Подпрограма за предотвратяване на 
образуването на отпадъците (ППОО), която е неделима част от Регионалната 
програма за управление на отпадъците на РЕГИОН ПАЗАРДЖИК.  
Подпрограмата за предотвратяването на образуване на отпадъци има 
следното съдържание: 
 

- Определение и място на предотвратяване образуването на отпадъците в 
йерархията на управление на отпадъците. 
 

- Цел на Подпрограмата за намаляване на образуване на отпадъци; 
 

- Мерки за предотвратяването на образуването на отпадъци; 
 

- План за действие, в който са посочени конкретни мерки; 
 
 
2. Предотвратяване образуването на отпадъци – определение и място в 
йерархията за управление на отпадъците. 

Подпрограма за 
„Предотвратяването на образуването на отпадъци” 
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Предотвратяването на отпадъците, включва широк набор от дейности и възможни 
политики, които са свързани с редица ползи. По конкректно „предотвратяването на 
образуването на отпадъците”, означава да не се произвеждат продукти, които в 
последствие трябва да бъдат рециклирани или обезвреждани. Същевременно с 
това предотвратяването на образуване на отпадъците цели да се намалят 
количествата на използваните суровини за създаване на продукти, в резултат на 
което да се извърлят възможно най-малко отпадъци в следствие на тяхното 
потребление. Всяко едно третиране на вече възникнали отпадъци натоварва 
околната среда, тъй като отпадъка не изчезва, а само променя своето физическо 
състояние. Дори в най-добрия случай, когато отпадъците биват оползотворени, 
възникват последствия върху състоянието на околната среда, поради употребата 
на енергия и вода за целите на производствения процес.  
 
Поради това най-ефективното противодейтвие на проблемите с отпадъците са 
действия които са свързани с тяхното предотвратяване, като например 
проектиране на продукти, които не генерират отпадъци. 
 
Съгласно европейското и действащото национално законодателство дефиницията 
за предотвратяване на образуване на отпадък е: 
„Мерки, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък с 
което се намалява: 

- количеството отпадъци, включително  чрез повторната употреба на продуктите  
или удължаването на жизнения им цикъл на живот; 

- вредното въздействие  от образуваните  отпадъци върху околната  среда и 
човешкото здраве;  

- съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите” 
 
 
В законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на 

отпадъците се прилага като приоритетен ред следната йерархия на отпадъците: 

а) предотвратяване; 

б) подготовка за повторна употреба; 

в) рециклиране; 

г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

д) обезвреждане. 
 
В йерархично подреждане на дейностите в областта на отпадъците, като приоритет 
се посочва предотвратяването на образуване на отпадъци и прекъсването на 
причинно - следствената връзка между образуването на отпадъци и 
икономическия растеж и въздействието върху околната среда. Схемата представя 
подреждане на начините на третиране на отпадъците на национално ниво с 
отичане на тяхното въздействие върху околната среда.  Макар в миналото 
отпадъците да са били приемани като непотребни, днес те все повече се 
възприемат като ресурси и това се вижда ясно от смяната на фокуса при 
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управлението на отпадъци от обезвреждането към рециклиране и 
оползотворяване. 
 

 
 

Фиг. Йерархия при управление на отпадъците 
 
 
 
 
3. Цел на подпрограмата за предотвратяване на отпадъци 
 
Стратегическата цел на Регионалната програма за управление на отпадъците на 
Регион Пазарджик, свързана с подпрограмата за предотвратяване на образуване на 
отпадъците е : „Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им 
използване”. 
Оперативните цели към тази стратегическа цел са формирани както следва: 

- „Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването 
на отпадъци”; 

- “Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване 
прилагането на законодателството и политиката в областта”. 

- “Увеличаване  на  инвестициите  и  прилагане на    принципите  “Отговорност  
на производителя” и “Замърсителят плаща” при интегрирано управление на 
отпадъците”. 
 
На национално ниво както е посочено и в Националната програма за 
предотвратяване образуване на отпадъците, България е страна със сравнително 
добри тенденции към намаляване на генерираните отпадъци на жител през 
последните години. Анализът на генерираните битови отпадъци в Регион 
Пазарджик също показва спад на генерираните битови отпадъци в общините 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините 

Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември 

227 

 

Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград, Ракитово, Брацигово, Белово, Лесичово 
и Батак.  
За постигането на стратегическата и оперативните мерки в програмата, общините 
биха могли да се ангажират със: 
Стимулиране – чрез оказване на финансова подкрепа за граждански инициативи и 
икономически стимули водещи до повторна употреба; 
Мотивиране – чрез провеждането на редица информационни кампании, имащи за 
цел да показат ползите от промяната в консуматорските навици на хората; 
Създаване на условия – за целите на домашното компостиране; 
Даване на пример – чрез въвеждане на подходящи мерки за предотвратяване на 
образуване на отпадъците в ежедневната практика, например чрез електронни 
услуги, ограничаването използването на хартия, ограничаване използването 
полиетиленовите торби и др. 
 
4. Мерки за предотвратяването на образуването на отпадъци 
 
Мерките, които са заложени в текущата Подпророграма за предотвратяване на 
образуването на отпадъците в Регион Пазарджик са както следва: 
 
Мярка 1: Изпълнение  на решенията на общото събрание на регионалните 
сдружения за управление на отпадъците на регионален принцип  да 
съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и 
подготовка за повторна употреба 
Член 3 (13) от РДО, респ. в § 1, точка 23 от ДР на ЗУО дава следното определение за 

„повторна употреба”: „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 т.е тя не е дейност по управление на отпадъка. Например, ако едно 

лице получава един материал, директно от настоящия му собственик с 

намерението да го използва повторно за същите цели, то това представлява 

доказателство, че материалът не е отпадък. 

А определението за "подготовка за повторна употреба" (член 3 (16) РДО, респ. в § 1, 

точка 25 от ДР на ЗУО) е: "проверка, почистване или ремонт, операции по 

оползотворяване, посредством които продуктите или компонентите на продукти, 

които са станали отпадък, се подготвят, така че да могат да бъдат повторно 

използвани без всякаква друга предварителна обработка". По дефиниция, 

подготовка за повторна употреба е специфичен случай на оползотворяване. 

Основната разлика между "повторна употреба" и "подготовка за повторна 

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

докато в случаите на "подготовка за повторна употреба" въпросният материал е 

станал отпадък по смисъла на определението за отпадъци. 

Повторната употреба е един от най-ефективните начини за предотвратяване 

образуването на отпадъците. Чрез тези действия се удължава жизнения цикъл на 

продуктите и това респективно води до намаляването на отпадъците по веригата 
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на производството,  доставката и търговията. 

Препоръчителна мярка е да се насърчи използването на прибори за многократна 

употреба, например при организиране на публични мероприятия. За изпълнение на 

мярката е възможно също така подпомагане на организационни ремонтни 

центрове за електроуреди, дрехи, обувки, мебели. За отчитане успеха на мярката е 

изключително важно да се води статистика за конкретните услуги, за да може по 

този начин да се отчете количеството спестен отпадък. 

Мерките за предотвратяването на образуването на отпадъците не би трябвало да 

се препоръчителни ако не водят до общо намаляване на вредното влияние върху 

околната среда и човешкото здраве. Така например, ако по-обемни продукти се 

заменят с по-малки  с цел намаляването на количеството отпадъци, но тези по-

малки по обем продукти съдържат повече вреди вещества за околната среда и 

човешкото здраве. 

 

Мярка 2: Изменение на нормативната база за определяне на такса "битови 

отпадъци" и въвеждане на стимули, които да допринесат за предотвратяване 

образуването на отпадъци: 

За успехът на мярката от изключително голямо значение е изчисляването на такса 

битови отпадъци да е максимално близко до принципа „замърсителят плаща”. Към 

настоящия момент и съгласно действащото българско законодателство и 

наложилата се практика такса битови отпадъци се изчислява на база стойност на 

недвижимия имот. Въвеждането на справедлива такса близка до принципа 

„замърсителят плаща” ще доведе до намаляване на количеството изхвърляни 

отпадъци, тъй като потребителите ще бъдат стимулирани да купуват стоки, които 

генерират по-малко отпадъци, поради това, че размерът на тяхната „лична” такса 

ще зависи пряко от количеството изхвърлени отпадъци.  

Също така могат да бъдат търсени подходящи идентификатори за количество 

изхвърляни отпадъци в домакинството и от бизнеса. Например такъв 

идентификатор може да бъде потреблението на вода или електричество от 

съответното домакинство. За малките квартали с предимно едно и дву-фамилни 

къщи където контейнерите за отпадъци ясно могат да бъдат отредени на едно 

домакинство, е подходящо такса битови отпадъци да се изчислява на база 

действително изхвърлено количество. Подобно е и положението за фирмите, които 

следва безпроблемно да могат да заявяват определено количество съдове за 

сметосъбиране и честотата на извозване. Следващ аспект на тази мярка е 

подпомагане на сайтове за продажби на стоки за повторна употреба, например чрез 

създаване на линк от официалния сайт на съответното публично учреждение към 

такива търговски сайтове. 

В следващата таблица е представен план за действие към подпрограмата за 
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предотвратяване образуването на отпадъците на Регион Пазарджик, включващ 

общините Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград, Ракитово, Брацигово, Белово, 

Лесичово и Батак.   
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Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци 

 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

БЮДЖЕТ СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИЗТОЧНИК 

НА ФИНАН 

СИРАНЕ 

ИНДИКАТОР 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРЕН 

СЦ1 ОЦ1 Изпълнение  на 

решенията на 

общото 

събрание на 

регионалните 

сдружения за 

управление на 

отпадъците на 

регионален 

принцип и 

съдейства за 

създаване на 

центрове за 

повторна 

употреба, 

поправка и 

подготовка за 

повторна 

употреба 

НП Постоянен 

до 

функционирането 

на системата  

Изпълнение 

на 

изискванията 

на 

чл.19,ал.3,т.8 

от ЗУО 

Такса 

"битови 

отпадъци" 

Фонд 

ФЛАГ 

Банков 

заем 

Собствени 

средства 

ПУДООС 

Изградени 

центрове 

Мярката се 

изпълнява в 

рамките на 

Регионалното 

сдружение 

 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 

 

СЦ1 ОЦ1 

ОЦ6 

ОЦ9 

Изменение на 

нормативната 

база за 

определяне на 

такса "битови 

отпадъци" и 

НП 2017г. Намаляване 

на 

количеството 

образувани 

отпадъци 

Собствени 

средства 

Изменена 

нормативна 

база 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 
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въвеждане на 

стимули, които 

да допринесат за 

предотвратяване 

образуването на 

отпадъци 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 
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Подпрограма 

за подобряване на управлението биоотпадъци 

 

 

 

1.Въведение 

За биоразградимите отпадъци в България, ЗУО регламентира конкретни и поетапни 

цели за отклоняването им от депата за битови отпадъци. Приблизително 2/3 от 

отпадъците, които се генерират в домовете и офисите в страната се състоят от 

биоразградими компоненти, които се разграждат по естествен път. 

По своята същност „Биоотпадъци” представляват част от биоразградимите 

отпадъци, като тук се включват отпадъци от паркове и градинки, хранителни и 

кухненски отпадъци, от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено 

хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на 

хранително-вкусовата промишленост. 

Основно биоразградимите отпадъци се разделят на два основни потока: зелени 

отпадъци от паркове и градини, съдържащи предимно около 50-60% влага, а в някой 

случай и до 80% кога в тях се съдържат кухненски отпадъци и дървесина. Важно е да 

се отбележи, че в тях не се включват остатъци от селскостопанска или 

горскостопанска дейност, естествени торове, утайки от пречиствателни съоражения 

или други биоразградими отпадъци. 

Закона за управление на отпадъците поставя изискване за биоразградимите 

отпадъци до края на 2020г., общините да ограничат количеството депонирани 
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биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите 

отпадъци, образувани в Република България през 1995г. Тази цел е в съответствие и 

с изискванията на Директива 1999/31/ЕС отнасяща се за депата за отпадъци. Това 

налага в недалечно бъдеще по-голямата част от биоразградимите отпадъци да бъдат 

насочени към инсталации за компостиране и анаеробно третиране. Компостът е 

богат на хумус продукт, съдържащ най-малко 15% и не повече от 50% сухо 

органично вещество от общото тегло, получен в резултат на процеса компостиране. 

В случай, че за него не се намери пазар може да бъде използвано за рекултивация 

или в краен случай депонирано.  

От друга стара намаляването на депонираните биоразградими отпадъци има 

ключово отношение към настъпващите климатични промени, тъй като води до 

намаляване на емисиите на парниковите газове отделяни в атмосферата. 

Към общоевропейските цели за ограничаване количеставата на депонираните 

биоразградими отпадъци в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, 

приета през 2013г. са посочени задължения на общините за всеки от регионите за 

управление на отпадъците по чл. 49., ал.9 от ЗУО да постигнат поетапно цели на 

разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци както следва: 

- До 31.12.2016г. – не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци образувани в региона през 2014г.; 

 

- До 31.12.2020г. – не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци образувани в региона през 2014г.; 

 

- До 31.12.2025г. – не по-малко от 70 на сто от количеството битовите биоотпадъци 

образувани в региона през 2014г. 

 

За ефективното изпълнение на заложените цели, е необходимо да бъде изпълнено 

условието биоотпадъците да бъдат събрани разделно при източника на образуване, 

транспортирани и предадени за оползотворяване. Наредбата изисква също така 

кметовете на общините да осигурят цялото количество образувани биоотпадъци от 

поддържането на обществени площи, паркове и градини на съответната община да 

се събират разделно и оползотворяват. 

 

2.Цели на подпрограмата за подобряване на управлението на биоотпадъци 
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Стратегическа цел: Увеличаване на количествата рециклирани и  оползотворени 

отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци 

Оперативни цели: 

- Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на 

отпадъци. 

 - Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци. 

 - Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и 

транспортиране на отпадъците. 

- Прилагане на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците  – изграждане и 

експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците на регион 

Пазарджик 

  

2. Анализ и описание на съществъващото състояние и насоки за бъдещи мерки 
 

Към момента на съставяне на настоящата програма в общините от Регион 

Пазарджик не се извършва разделно събиране на биоразградими отпадъци и няма 

изградени инсталации за преработката им.   

За подобряване на управлението на биоотпадъците в общините от Регион 

Пазарджик биха могли да бъдат създадени системи за разделно събиране на 

биоотпадъците. Това може да бъде възможно, чрез обособяването на специални 

контейнери, с които могат да се обслужват отделни жилищни сгради, кооперации, 

определени райони, ресторанти, фирми осъществяващи кетъринг и др. Друга 

система е предаването от „ръка на ръка” т.е събирането на биоотпадъците директно 

от домовете. С изграждане на системата за разделно събиране на биоотпадъци е 

необходимо и започването на интензивни разяснителни кампании сред населението, 

за да има ефективност изградената система. Би могло да се извърши и разделно 

събиране на градински отпадъци, обучения на персонала на фирмата извършваща 

дейността по поддръжка на парковата и площадна растителност. Може да се 

извършат дейности, относно насърчаването на домашното компостиране. Възможно 

е да бъдат изготвени брошури за начина на разделяне и събиране на биоотпадъците, 

по които да се ориентира населението от Регион Пазарджк. 
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С оглед на това след въвеждането на системата е необходимо и промяна в 

общинските нормативни наредби, в които да са поставени изисквания, срокове и 

наказателна отговорност към гражданите относно ползването на системата. 

 

Конкректните мерки, които са заложени в настоящата подпрограма за постигане на 

целите на управлението на биоотпадъците които могат да се предприемат в РСУО 

Регион Пазарджик са: 

Мярка 1: Разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими 

отпадъци, в т.ч. определяне местата за разполагане на необходимите елементи 

на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за 

компостиране или анаеробно разграждане 

Мярка 2: Осигуряване на предварително третиране и оползотворяване на 

биоразградимите отпадъци.   

Мярка 3:  Изграждане на площадки за събиране на разделно събрани 

„зелени“ отпадъци от поддържане на общинските, държавните и частните 

зелени площи и декоративна растителност 

В подпрограмата не са включени и част от мерките, които имат пряка връзка с 

постигането на оперативните цели на подпрограмата. Пряко отношение към 

постигането на набелязаните цели на настоящата подпрограма са например някой от 

следните мерки: 

- Осъществяване на информационни кампании за предотвратяването на 

отпадъците и за насърчаване населението и бизнеса да събира разделно отпадъците, 

за насърчаване домашното компостиране и за предоставяне на информация за 

битовите отпадъци; 

 

- Използване на електронна информационна система за отпадъците, чрез която би 

било възможно събирането на  данни за отпадъците, в която съответно ще може да 

се осъществява степента на постигане на целите и вземане на съответните 

управленчески решения; 

 

- Обучителни програми, в които да се осъществява поддържане и подобряване на 

капацитета на адмиистрацията и контролиращите органи; 

 

- Мерки, които са свързани с подобряването на оползотворяването и 

рециклирането на битовите отпадъци от хартия и картон, тъй като те представляват 
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едновременно биоразградими отпадъци и спомагат за изпълнението на целите за 

намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци. 

 

Осъществяването на мерките заложени в подпрограмата ще окажат съществен 

принос както за изпълнение на националните цели, така и за целите за намаляване 

на парниковите газове. Прекратяването на депонирането на биоразградимите 

отпадъци и увеличаване на рециклирането и оползотворяването им ще доведе до 

намаляване на емисиите на парниковите газове, което ще спомогне и в борбата с 

климатичните промени. 

В следващата таблица е представен план за действие към подпрограмата за 

подобряване на управлението на биоотпадъци на общините от Регион Пазарджик. 
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Подпрограми за подобряване на управлението на биоотпадъците  

 
 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

 

 

БЮДЖЕТ 

СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИЗТОЧНИК 

НА ФИНАН 

СИРАНЕ 

ИНДИКАТОР 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРЕН 

СЦ2 ОЦ1 

ОЦ2 

ОЦ3 

Разделното събиране 

и съхраняването на 

битови 

биоразградими 

отпадъци, в т.ч. 

определя местата за 

разполагане на 

необходимите 

елементи на 

системата за разделно 

събиране на 

отпадъците и 

предаването им за 

компостиране или 

анаеробно 

разграждане 

 

По 

изготвена 

КСС 

И 

одобрена 

план-

сметка за 

разходите 

по 

дейнсот 

чистота 

 

 

 

до 2019г. Изпълнение 

на целите 

съгласно 

чл.31,ал.1,т.2 

от ЗУО 

 

 

 

 

 

 

 

Собствени 

средства 

ПУДООС 

ОПОС 2014-

2020 

Изпълнение 

на 

стратегическа 

цел 2 

Регионално 

сдружение 

 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 

СЦ2 ОЦ2 

ОЦ3 

ОЦ4 

Осигуряване на 

предварително 

третиране и 

оползотворяване на 

биоразградими 

отпадъци 

По 

изготвена 

КСС 

 

До 2019г. Изпълнение 

на целите 

съгласно 

чл.31,ал.1,т.2 

от ЗУО 

Собствени 

средства 

ПУДООС 

ОПОС 2014-

2020 

Изградена 

площадки за 

компостиране 

Регионално 

сдружение 
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СЦ2 ОЦ1 

ОЦ2 

ОЦ3 

Изграждане на 

площадки за събиране 

на разделно събрани 

„зелени“ отпадъци от 

поддържане на 

общинските, 

държавните и 

частните зелени 

площи и декоративна 

растителност 

По 

изготвена 

КСС 

 

До 2019г.. Изпълнение 

на целите 

съгласно 

чл.31,ал.1,т.2 

от ЗУО 

 

Собствени 

средства 

ПУДООС 

 

Бр. площадки Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 
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Подпрограма 

за постигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на  
битовите отпадъци най-малко от  хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 

 
 

 
 
 

1.Въведение  

 

Определението за „подготовка за повторна употреба” съгласно Член 3 (16) от РДО е: 

“проверка, почистване или ремонт, посредством които продуктите или 

компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да могат да 

бъдат използвани повторно без каквато и да е друга предварителна обработка.” 

Определението за рециклиране съгласно Член 3 (17) от РДО е : „всяка дейност по 

оползотворяване, посредством която отпадъчните материали се преработват в 

продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То 

включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване 

за получаване на  енергия и преработване в материали, които ще се изполват като 

горива или за насипни дейности” 

 

България е сред страните членки на ЕС с близко до средното ниво на рециклиране 

през последните години. 

В закона за управление на отпадъците през 2012г. се включи общоевропейската цел 

за рециклиране на битовите отпадъци приета в законодателството на ЕС през 2008г. 

За общините в Р. Бългаия е поставено изискването поетапно до 2020г. отпадъците от 

хартия, картон, метали, пластмаса и стъкло да бъдат в следните количества: 

- До 01.01. 2016г.  – най-малко 25 на сто от общото им тегло; 

- До 01.01.2018г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло; 

- До 01.01.2020г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло; 
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Целта на тези мерки е да се увеличат количествата на рециклираните и 

оползотворените отпадъци и да се намали тяхното депониране на Регионалните 

депа. 

 

В йерархията при управление на отпадъците подготовката за повторна употреба се 

нарежда на второ смясто след предотвратяването на образуването на отпадъци. 

Целта на тази подредба е именно максималното използване на отпадъците колкото 

може в повече направления. 

 

Следващото в йерархията при управлението на отпадъците е рециклирането, което 

цели превръщането на отпадъците в други суровини и материали, но за разлика от 

подготовката за повторна употреба, е тук за извършването на дейността е 

необходимо използване на много повече суровини. 

 
2. Цел на подпрограмата за постигане на целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на  битовите отпадъци най-малко от  хартия и 

картон, метали, пластмаса и стъкло 

 

Стратегическа цел на тази подпрограма е: Увеличаване на количествата 

рециклирани и  оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска 

от депонираните отпадъци. 

Оперативни цели: 

 - Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци. 

 - Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и 

транспортиране на отпадъците. 

 -  Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на 

законодателството и политиката в областта. 

 - Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците. 

 - Повишаване  участието  на  обществеността  при  управление  на  дейностите  по 

отпадъците в общината; 

 - Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци отпадъци. 

 
3. Анализ и описание на съществъващото състояние и насоки за бъдещи мерки 
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Съгласно нормативната уредба отделянето на рециклируемите и оползотворими 

отпадъци от потока битови отпадъци става посредством сътрудничество с 

организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки, и съответно чрез 

извършване на дейности по предварително третиране, преди тяхното депониране. 

 

Всички общини в проектения регион Пазарджик са сключили договори за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки. Договорите са между съответната община и 

Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки (притежаваща 

разрешение от Министъра на околната среда и водите и осигуряваща 

финансирането на дейностите, съгласно ЗУО). 

 

За постигане на целите заложени в настоящата подпрограмата за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и 

картон, метали, пластмаса и стъкло са обхванати следните мерки: 

 

Мярка 1: Изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани битови отпадъци в населени места над 10000 жители - На тези 

площадки могат да се приемат широк диапазон от отпадъци, като например 

обемисти домакински отпадъци (шкафове, гардероби, легла, дивани, матраци и т.н), 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата в малки 

количества, биоразградими, вкл. зелени отпадъци, батерии, електрически уреди и 

т.н. Също така е възможно и приемането на използвани растителни мазнини. Могат 

да се използват и опазни отпадъци, но в малки количества.  

Осигуряването на площадките се осъществява самостоятелно от общините или чрез 

сключване на договори с фирми (по реда на Закона за обществените поръчки, Закона 

за концесиите или Закона за публично-частното партньорство), притежаващи 

разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности по събиране, 

транспортиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъци на територията на 

общината и/или комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на 

околната среда и/или в сътрудничество с организациите по оползотворяване на 

отпадъците. 

 

Мярка 2: Организирането на дейностите по разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата 

за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и 

местата за предаване на масово разпространениете отпадъци - Подобен вид 

дейности са събиране на масово разпространени отпадъци могат да бъдат например 

организиране на кампании насочени към различни групи – училища, пенсионерски 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините 

Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември 

242 

 

клубове, фирми, търговски вериги, работещи в различни институции. По този начин 

могат да бъдат организирани различни игри и състезания между децата за събиране 

и предаване на хартиени и картонени опаковки, да се организират различни 

конкурси и т.н. Също така общините членки на Регион Пазарджик могат да оказват 

различно съдействие на организациите за оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци. 

 

Мярка 3: Осигуряване на събиране и предварително третиране на битови 

отпадъци на територията на Регионалното депо най-малко за следните 

материали: хартия и картон, пластмаса и стъкло; 

 

Мярка 4: Актуализиране  на общинската нормативна уреба - Чрез актуализацията 

на общинската нормативна уредба биха могли да се включат нормативни мерки, 

свързани със строги изисквания за регистрирането и работата на пунктовете за 

изкупуване на вторични суровини. Мерки свързани с осъществяване на контрол за 

изпълнението на изискванията за разделното събиране и предаване на 

рециклируеми битови отпадъци и др. 

 

Мярка 5: Организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци 

извън обхвата на наредбите по чл.13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за 

оползотворяване и/или обезвреждане. 

Мярка 6: Изграждане на мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата. - Голям процент от изхвърлените битови отпадъци от 

домакинствата, ако са правилно третирани не представляват опасност  за здравето на 

човека и обкръжаващата го среда. Има обаче един процент битови отпадъци, в чийто 

състав количества или свойства се намират вещества, които носят опасност на човека 

и природата и те се наричат опасни отпадъци. Ако не бъдат обезвредени могат 

сериозно да замърсят природата и човешкото здраве. С обособяването на тези 

мобилни пунктове могат да се събират следните опасни отпадъци: живак и 

живакосъдържащи уреди каквито са луминисцентните лампи например, лакове 

и/или бояджийски материали, мастила замърсени опаковки, маслени филтри, 

спирачни течности и антифриз, фармацефтични продукти с изтекъл срок на годност 

и т.н.  

Мярка 7: Създаване и поддържане на регистри на площадките за предаване на 

отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната 

община 
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Реализацията на мерките от настоящата подпрограма насърчава разделното 

събиране и подобряване на качеството на събраните рециклируеми отпадъчни 

материали от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.  

В следващата таблица е представен плана за действие към подпрограмата за 

постигане на целите на подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите 

отпадъци най-малко от хартия, картон, пластмаса и стъкло 
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Подпрограма за постигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на  

битовите отпадъци най-малко от  хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 

 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

БЮДЖЕТ СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИЗТОЧНИК 

НА ФИНАН 

СИРАНЕ 

ИНДИКАТОР 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРЕН 

СЦ2 ОЦ2 

ОЦ3 

ОЦ6 

Осигуряване на 

събиране и 

предварително 

третиране   на 

битови отпадъци 

на територията на 

Регионалното 

депо най-малко за 

следните 

отпадъчни 

материали: хартия 

и картон, метали, 

пластмаси и 

стъкло; 

 

По 

изготвена 

КСС 

 

Постоянен Изпълнение на 

целите 

съгласно 

чл.31,ал.1,т.1 

от ЗУО 

 

Собствени 

средства 

Изградена 

сепарираща 

инсталация 

Регионално 

срдужение 

СЦ2 ОЦ2 

ОЦ3 

ОЦ6 

Изграждане на 

площадки за 

безвъзмездно 

предаване на 

разделно събрани 

битови отпадъци в 

населени места 

100 000лв. до 2020г. Изпълнение на 

изискванията 

на 

Чл.19.,ал.3,т.11 

от ЗУО 

Собствени 

средства 

ПУДООС 

Изградена 

площадка 

Общини: 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 
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над 10000 жители 

СЦ2 ОЦ2 

ОЦ3 

ОЦ6 

Актуализиране  на 

общинската 

нормативна уреба 

НП 2017г.  Собствени 

средства 

Актуализирана 

нормативна 

уредба 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 

СЦ2 ОЦ2 

ОЦ3 

ОЦ11 

Организирането 

на дейностите по 

разделно събиране 

на масово 

разпространени 

отпадъци и/или 

оказва съдействие 

на организациите 

за 

оползотворяване 

на масово 

разпространени 

отпадъци, в т.ч. 

определя местата 

за разполагане на 

необходимите 

елементи на 

системите за 

разделно събиране 

и местата за 

НП Постоянен Изпълнение на 

изискванията 

на 

чл.19,ал.3,т.7 

от ЗУО 

Собствени 

средства 

Сключени 

договори с 

Организиции за 

уползотворяване 

на отпадъци или 

организирани 

собствени 

системи. 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 
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предаване на 

масово 

разпространениете 

отпадъци 

СЦ2 ОЦ6 

ОЦ11 

Организирането 

на разделно 

събиране на 

опасните битови 

отпадъци извън 

обхвата на 

наредбите по 

чл.13, ал. 1 от ЗУО 

и предаването им 

за 

оползотворяване 

и/или 

обезвреждане 

5 000лв. Постоянен Изпълнение на 

изискванията 

на 

чл.19,ал.3,т.9 

от ЗУО 

Собствени 

средства 

ПУДООС 

Организиране на 

система или 

сключване на 

договор 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 

 -Изграждане на 

мобилни пунктове 

за събиране на 

опасни отпадъци 

от домакинствата 

10 000лв. 2018г. Изпълнение на 

изискванията 

на 

чл.19,ал.3,т.9 

от ЗУО 

Собствени 

средства 

ПУДООС 

Изграден 

мобилен пункт 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 

СЦ2 ОЦ7 

ОЦ10 

Създаване и 

поддържане на 

регистър на 

НП Постоянен Изпълнение на 

изискванията 

на 

Собствени 

средства 

Създаден и 

актуализиран 

ежемесечно 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 
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площадките за 

предаване на 

отпадъци от 

пластмаси, стъкло, 

хартия и картон на 

територията на 

съответната 

община. 

чл.19,ал.3,т.14 регистър Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 
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Подпрограма 
за предотвратяване и намаляване на риска от депониране 

 

1.Въведение  

В йерархичното ниво за управление на отпадъците въведено с националното и 

европейското законодателство, депонирането на отпадъците стой на най-ниското 

стъпало. Основните усилия на националното и местното ниво са насочени главно 

управлението и предотвратяване риска от депониране отпадъци, което може да се 

постигне чрез няколко групи мерки: 

 

- Чрез намаляване на количествата депонира отпадъци посредством увеличаване 

дела на рециклираните и оползотворени отпадъци; 

- Закриване и рекултивация на стари депа за отпадъци с преустановена 

експоатация; 

- Последващ следекспоатационни грижи и мониторинг на закритите депа; 

- Предотвратяване на депонирането на опасните битови отпадъци чрез разделното 

им събиране и предаване за обезвреждане. 

 

2.Цели на подпрограмата за предотвратяване и намаляване на риска от 

депонирне 

Стратегическа цел: Увеличаване на количествата рециклирани и  оползотворени 

отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци. 

Оперативни цели: 

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; 

- Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и 

транспортиране на отпадъците; 

 -  Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци; 

 - Повишаване  участието  на  обществеността  при  управление  на  дейностите  по 

отпадъците в общината. 

 
 
2.Анализ и описание на съществъващото състояние и насоки за бъдещи мерки 
 



Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК  за общините 

Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември 

249 

 

 
Конкретните мерки които са заложени в текущата подпрограма за предотвратяване 

и намаляване риска от депониране на Регионална програма за управление на 

отпадъците на Регион Пазарджик са както следва: 

 

- Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 

и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им; 

- Контролни дейности – тук се включва извършването на проверки, съставяне 

на констативни протоколи, предписания, актове за установяване на нарушения, 

издаване на наказателни постановления и др.  

- Актуализиране на общинскитe наредби; 

- Закриване и рекултивация на общински депа за ТБО с последващи 

експоатационни грижи и мониторинг – това са дейности по поддръжката на 

площадките на депота след тяхното закриване, осъществяване на контрол и 

наблюдение на мараметрите на околната среда и отстраняване на евентуални 

отрицателни последствия от въздействието на депото върху околната среда и 

човешкото здраве. 

- Осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други; 

- Почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО  

- почистване на отпадъци от пътя, земното платно, пътните съоръжения, 

обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси, както и осигуряване на 

съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното 

третиране; 

- Почистване на територии от населените места предназначени за обществено 

ползване; 

 

В следващата таблица е представен плана за действие към подпрограмата за 

предотвратяване и намаляване на риска от депониране 
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Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани 
отпадъци 

 
Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

БЮДЖЕТ СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИЗТОЧНИК 

НА ФИНАН 

СИРАНЕ 

ИНДИКАТОР 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИ

Е 

ОТГОВОРЕН 

СЦ2 ОЦ5 

ОЦ10 

Предотвратяването 

на изхвърлянето на 

отпадъци на 

неразрешени за 

това места и/или 

създаването на 

незаконни сметища 

и организиране на 

почистването им 

НП Постоянен Изпълнение 

на 

изискванията 

на 

чл.19,ал.3,т.15 

от ЗУО 

НП Брой 

съставени 

АУАН и брой 

почистени 

незаконни 

сметища 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 

СЦ2 ОЦ5 -Контролни 

дейности - 

извършване на 

проверки, 

съставяне на 

констативни 

протоколи, 

предписания, 

актове за 

установяване на 

нарушения, 

издаване на 

наказателни 

постановления 

НП Постоянен Изпълнение 

на 

изискванията 

на 

чл.19,ал.3,т.15 

от ЗУО 

НП Брой 

извършени 

проверки, 

брой 

установени 

нарушения 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 
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СЦ2  - Актуализиране на 

общинскитe 

наредби 

НП 2017г.  Собствени 

средства 

Актуализиран 

нормативен 

документ 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 

СЦ2 ОЦ5 Закриване и 

рекултивация на 

общински депа за 

ТБО  

Съгласно 

изготвени и 

одобрени 

работни 

инвестиционн

и проекти 

2017г. Намаляване и 

ограничаване 

на 

замърсяванет

о от стари 

неотговорящи 

на 

изискванията 

депа 

Собствени 

средства 

ПУДООС 

ОПОС 2014-

2020 

Закрити и 

рекултивиран

и депа 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 

 

СЦ2  -След 

експлоатационни 

грижи и 

мониторинг 

Съгласно 

одобрени 

инвестицион

ни проекти 

2047г. Намаляване и 

ограничаване 

на 

замърсяванет

о от стари 

неотговорящи 

на 

изискванията 

Собствени 

средства 

Проведен 

мониторинг 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 
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депа Белово, 

Лесичово и 

Батак 

СЦ2 ОЦ3 Осигуряването на 

съдове за събиране 

на битовите 

отпадъци - 

контейнери, кофи и 

други; 

 

 

 

 

 

Съгласно 

одобрени 

годишни план 

– сметки по 

дейност 

Чистота 

Постоянен Намаляване 

на риска от 

замърсяване и 

образуване на 

нерегламенти

рани 

депа.Изпълне

ние на 

изискванията 

на 

чл.19,ал.3,т.1 

от ЗУО 

Средства от 

такса "битови 

отпадъци", по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Безвъзмезден 

заем ПУДООС 

за закупуване 

Осигурен 

достатъчен 

брой съдове 

за битови 

отпадъци 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 

СЦ2 ОЦ3 

ОЦ5 

Почистването от 

отпадъци на 

общинските 

пътища в 

съответствие с чл. 

12 от ЗУО  - 

почистване на 

отпадъци от пътя, 

земното платно, 

пътните 

съоръжения, 

обслужващите 

зони, крайпътните 

Съгласно 

одобрени 

годишни план 

– сметки по 

дейност 

Чистота 

Постоянен Изпълнение 

на 

изискванията 

на 

чл.19,ал.3,т.12 

от ЗУО 

Собствени 

средства 

 

Сключен 

договор или 

възлагане на 

общинско 

предприятие 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 
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обслужващи 

комплекси, както и 

осигуряване на 

съдове за събиране 

на отпадъците и 

транспортирането 

им до съоръжения 

за тяхното 

третиране; 

СЦ2 ОЦ2 

ОЦ3 

ОЦ5 

Събиране на 

битовите отпадъци 

и 

транспортирането 

им до депата или 

други инсталации 

и съоръжения за 

оползотворяването 

и/или 

обезвреждането им 

 

Съгласно 

одобрена 

годишна – 

план сметка 

Постоянен Изпълнение 

на 

изискванията 

на 

чл.19,ал.3,т.2 

от ЗУО 

Средства от 

такса "битови 

отпадъци", по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Безвъзмезден 

заем ПУДООС 

За закупуване 

на техника 

Сключен 

договор или 

създадено 

общинско 

предприятие 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 

СЦ2  Почистване на 

територии от 

населените места 

предназначени за 

обществено 

ползване 

Съгласно 

одобрена 

годишна – 

план сметка 

Постоянен Изпълнение 

на 

изискванията 

на 

чл.19,ал.3,т.3 

от ЗУО 

Средства от 

такса "битови 

отпадъци", по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

 

Сключен 

договор или 

създадено 

общинско 

предприятие 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 
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Батак 
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Подпрограма  
за подобряване на управлението на утайките от ПСОВ 

 

 
 

1. Въведение  

Утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) представляват 

органична фракция, която се получава в резултат на пречистването на отпадъчните 

води след утаяването на остатъчните вещества. Съществуват редица възможности за 

оползотворяване и обезвреждане на утайки от ПСОВ. Някои от тях са дългогодишни 

добри практики например, оползотворяването им като почвен подобрител върху 

земеделски земи и при рекултивация на нарушени терени. Един друг по съвременен 

подход за тяхното оползотворяване е използването им като алтернативно гориво за 

производство на енергия. 

 

В Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци са регламентирани изискванията на Европейската 

Директива относно депонирането на отпадъци. Тя забранява депонирането на течни 

сурови утайки и предполага нарастващата нужда от създаване на различни 

възможности за третиране и оползотворяване на утайките от пречистване на 

отпадъчни води, които произтичат от изискванията за поетапно намаляване на 

количествата биоразградими отпадъци предназначени за депониране до края на 

2020г. 

 

Съгласно националния стратегически план за управление на утайките (НСПУУ) от 

ГПСОВ в България за периода 2014-2020г. трябва да бъдат постигнати следните 

национални цели: 

 

Рециклиране и материално оползотворяване на следните количества образувани 

утайки от ГПСОВ до 2020г. 
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- 55% до края на 2016г. 

- 60% до края на 2018г. 

- 65% до края на 2020г. 

 

Енергийно оползотворяване на следните количества образувани утайки от ГПСОВ до 

2020г. 

- 10% до края на 2016; 

- 20% до края на 2018; 

- 35% до края на 2020г. 

 

Нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайките до 2020г. 

 
 
2. Цели на подпрограмата за подобряване управлението на утайки от ПСОВ 
Стратегическа цел: Увеличаване на количествата рециклирани и  оползотворени 
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци. 
Оперативни цели: 
-   Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци. 

 - Прилагане на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците  – изграждане и 

експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците на регион 

Пазарджик 

 
3. Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки 
Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Пазарджик е открита на 

29.09.2008г. Съоръжението е проектирано да обслужва 156 000 ЕЖ. ПСОВ е изградена 

със средства по програма ИСПА в размер на над 10,7 млн. евро по проект на МОСВ. 

Очакваното максимално количество на образуваните утайки от ПСОВ за гр. 

Пазарджик е около 12 480 т/год. 

На територията на РИОСВ Пазарджик има изградена само една ГПСОВ в 

гр.Пазарджик. Технологичната схема не позволява отстраняването на азота и 

фосфора в състава на отпадъчните води и по тази причина община Пазарджик е 

сключила договор с  Оперативна програма „Околна среда” за реконструкция и 

модернизация на ГПСОВ-Пазарджик.  

В община Пещера има Изградена ПСОВ гр. Пещера за 25 000 ЕЖ. и изградена ПСОВ за 

двете села- с. Радилово и с. Капитан Димитриево 

В община Септември Община Септември има изградени: 
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- Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Септември. „Подобряване 

водния цикъл на р. Септември” с местонахождение УПИ I – 143 по плана за регулация 

и застрояване на ПИ 000143 в местността „Кораба”, земл. на гр. Септември. 

Обхващаща три населени места: гр. Септември, с. Варвара и с. Ветрен дол. 

- Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) /Модулно пречиствателно 

съоръжение за 330 екв. ж./, Преливник и довеждащ колектор до ПСОВ и кабели НН с 

местонахождение УПИ I – 30 за пречиствателна станция за отпадни води, в 

местността „Водниците”, землище на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик 

За община Велинград, съгласно Регионалния генерален план на обособена територия 

на „ВКТВ“ ЕООД, град Велинград до 2020 г. се планира изграждане на пречиствателна 

станция за отпадъчни води на територията на град Велинград и с. Драгиново. 

Прогнозата е, че след обезводняване, утайките ще достигнат до 3266 кг/д, което 

представлява около 1200 т/г. Предвид негативните прогнози на населението, не се 

очаква увеличаване на тези количества. 

За община Брацигово  има изградена само една пречиствателна станция в с. 

Козарско. Към момента има определени още две площадки, както и проектна 

готовност за изграждане на ПОСВ в гр.  Брацигово и в с. Исперихово. Общината е сред 

тези със среден приоритет за изграждане на ПСОВ. 

За подобряването управлението на утайките от ПСОВ биха могли да се дадат и някой 

от следните преръки: 

- Оползотворяване в земеделието като почвен подобрител 
- Рекултивация на нарушени терени; 
- Оползотворяване чрез запръстяване в Регионалното депо за неопасни отпадъци 
Пазарджик; 
 
Конкретните мерки, които са заложени в настоящата подпрограма за подобряване на 

управлението на утайки са: 

- Изготвяне на процедура за установяване и контролиране на показателите на 
утайки от ГПСОВ в Регион Пазарджик в нормите регламентирани в Наредбата за 
третиране на биоотпадъци. 
 

В следващата таблица са представен плана за действие към подпрограмата за 

подобряване на управлението на утайките от ПСОВ. 
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Подпрограма за подобряване на управлението на утайките от ПСОВ 

 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

БЮДЖЕТ СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАН 

СИРАНЕ 

ИНДИКАТОР 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРЕН 

СЦ2 ОЦ2 

ОЦ4 

Изготвяне на 

процедура за 

установяване и 

контролиране 

на показателите 

на  утайките от 

ГПСОВ в регион 

Пазарджик, в 

нормите, 

регламентирани 

в Наредбата за 

третиране на 

биоотпадъците 

НП до 2020 Утайки годни за 

преработка във 

висококачествен 

компост 

Средства от 

такса "битови 

отпадъци", по 

реда на чл.66 

ал.1 от 

ЗМДТ,Собствени 

средства 

 

Стойности в 

нормите 

съгласно 

Наредбата за 

третиране на 

биоотпадъците 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Брацигово 

Управители 

на ГПСОВ 
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Подпрограма  

за подобряване управлението на строителните отпадъци 

 

 
 

1. Въведение  

„Отпадъците от строителство и разрушаване” са отпадъци, които са се образували в 

следствие от строително – монтажни работи и премахване, включващи минерални 

отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест и др., 

които съответстват на кодовете на отпадъците от група 17 от Приложение № 1 на 

Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците, издадена от 

Министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. 

 

Отпадъците генерирани по време на строително-монтажни дейности до известна 

степен подлежат на рециклиране и повторна употреба като по този начин от 

проблем за околната среда могат да се превърнат във важен ресурс. 

Съгласно еврепейското законодателство до 2020г. подготовката за повторна 

употреба, рециклирането или друго оползотворяване на неопасните строителни 

отпадъци следва да се увеличи най-малко до 70% от общото им тегло. Съгласно ЗУО 

целите за рециклиране или друго оползотворяване на строителните отпадъци 

трябва да се достигнат през годините както следва: 

 

- До 01.01.2016г. – най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците; 

- До 01.01.2018г. – най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците; 

- До 01.01.2020г. – най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 

 

Както в ЗУО, така и в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали е определена йерархия при 

управлението и третирането на отпадъците. При строителните отпадъци се 

използва следния йерархичен подход: 

 

- Предотвратяване; 
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- Подготовка за повторна употреба; 

- Рециклиране на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно 

употребени; 

- Оползотворяване в обратни насипи; 

- Оползотворяване за получаване на енергия от строителни отпадъци, които не 

могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени; 

- Обезвреждане на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно 

употребени. 

 

С Наредбата са определени и изискванията към съдържанието на плановете за 

управление на строителните отпадъците, редът и начина за тяхното съгласуване и 

проследяване изпълнението им от местата администрация както и изискванията за 

селективно разделяне и материално оползотворяване на отпадъците от 

строително – монтажните работи. Изискването за разработване на план за 

управление на отпадъците не се прилага за: 

- Разрушаване на сгради с РЗП под 100 кв. м. 

- Реконструкция, основен ремонт и/ или промяна предназначението на строежа с 

РЗП, по-малка от 500 кв.м. 

- Строеж на сгради с РЗП с по-малка от 300 кв.м. 

- Разрущаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, 

когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентните органи. 

Целта на плановете за управление на строителните отпадъци е да се следи и 

контролира изпълнението на законодателството и постигане на заложените цели в 

него. 

 

Считано от 14 юли 2014 г. възложителите на СМР на проекти, финансирани с 

публични средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани 

строителни материали или на третирани строителни отпадъци за материално 

оползотворяване в обратни насипи съгласно Приложение № 10 към Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали в количества, както следва: 

− за строителство на сгради- 2 на сто от общото количество вложени строителни 

продукти;  

− за строителство на пътища - 10 на сто от общото количество вложени строителни 

продукти; 

 − за рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища - 3 на сто от 

общото количество вложени строителни продукти;  

− за строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи от 

техническата инфраструктура - 8 на сто от общото количество вложени строителни 

продукти;  

− за оползотворяване на предварително третирани строителни отпадъци в обратни 

насипи - 10 на сто от общото количество вложени строителни продукти. 
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Посочените цели се постигат поетапно както следва: 

 
Вид строителна 

дейност 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Строителство на 

сгради, 

финансирани с 

публични средства 

1% 1% 1% 1,5% 1,5% 1,5% 2% 

Строителство на 

пътища с 

публични средства 

5,0% 5,0% 8,0% 8,0% 8,0% 10% 10% 

Рехабилитация, 

основен ремонт и 

реконструкция на 

пътища, 

финансирани с 

публични средства 

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Строителство, 

реконструкция и 

основен ремонт на 

други строежи от 

техническата 

инфраструктура, 

финансирани с 

публични средства 

3,0% 3,0% 5,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 

Оползотворяване 

на строителни 

отпадъци в 

обратни насипи 

8,0% 9,0% 10% 11% 11% 11% 12% 

 

2. Цели на подпрограмата за подобряване управлението на строителни 
отпадъци 
Стратегическа цел: Увеличаване на количествата рециклирани и  оползотворени 
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци. 
Оперативни цели: 
- Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци. 

-  Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци. 

- Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на 

законодателството и политиката в областта. 

- Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци отпадъци. 

 
3.Анализ и описание на съществъващото състояние и насоки за бъдещи мерки 

 

Общините от Регион Пазарджик не разполагат с информация за генерираните 

строителни отпадъци от бита. В повечето случай отпадъците се изхвърлят в 
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контейнери за общ битов отпадък и по този начин, чрез системата за 

сметосъбиране и сметоизвозване в резултат на което биват депонирани. Общините 

от Региона нямат отредени самостоятелни депа и инсталации за третиране на 

строителни отпадъци. 

 

За подобряването управлеието на строителните отпадъци могат да бъдат дадени 

някой от следните препоръки: 

Част на строителните отпадъци в т.ч. и на отпадъците от ремонтните дейности на 

домакинствата генерирани на територията на общините от Регион Пазарджик, да 

се съхраняват временно на определени и отредени за целта терени и в последствие 

да се извозват за обратни насипи, рекултивационни дейности на стари кариери и 

други подходящи начини за оползотворяване. Прилагането на подобен подход би 

спестил разходите на общините за извозване и депониране на строителните 

отпадъци на регионалното депо – както на строителни отпадъци от ремонтна 

дейност на домакинствата, който се извърлят в контейнерите за смесени битови 

отпадъци, така и от строителните дейности на общината, като възложител на 

подобен вид дейности. 

Препоръчително е общините от региона да обсъдят поставянето и ползването на 

обща инсталация за рециклиране на строителни отпадъци, намираща се на 

площадката на регионалното депо или на друг подходящ терен, който да обслужва 

всички общини от региона. 

 

Конкретните мерките, който са заложени в подпрограмата за подобряване 

управлението на строителните отпадъци се отнасят основно до: 

- Организирането  на събирането,  оползотворяването  и  обезвреждането  на  

строителни  отпадъци  от ремонтна дейност, образувани от домакинствата  и 

юридическите лица на територията на  общината; 

- Актуализиране  на нормативната уредба за прилагане на ЗУО и НАРЕДБАТА за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали 

 

В настоящата подпрограма не са включени и част от мерките, които имат пряка 

връзка с постигането на нейните цели, и до голяма степен биха подобрили 

управлението на строителните отпадъци в общинини в Регион Пазарджик. Такива 

са например: 

- Програми за обучение и повишаване капацитета на служителите за целите на 

изпълнението на изискванията за строителните отпадъци; 

- Осъществяване на информационни кампании за насърчаване населението и 

бизнеса да събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация 

за отпадъците; 

- Разработване на общинска система за управление на отпадъците, вкл. за 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 
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В следващата таблица е представен план за действие към подпрограмата за 

подобряване управлението на строителните отпадъците. 
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Подпрограма за подобряване на управлението на строителните отпадъци 

 
 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

БЮДЖЕТ СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИЗТОЧНИК 

НА ФИНАН 

СИРАНЕ 

ИНДИКАТОР 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРЕН 

СЦ2 ОЦ2 

ОЦ5 

ОЦ6 

ОЦ11 

 

Организирането  на 

събирането,  

оползотворяването  

и  обезвреждането  

на  строителни  

отпадъци  от 

ремонтна дейност, 

образувани от 

домакинствата  и 

юридическите лица 

на територията на  

съответната 

общината 

 

Съгласно 

изготвени 

АРП, ПИП 

и КСС 

Постоянен Изпълнение 

на 

изискванията 

на 

чл.19,ал.3,т.5 

от ЗУО 

Такса 

"битови 

отпадъци" 

ПУДООС 

Публично-

частни 

партньорства 

ОПОС 2014-

2020 

Изградена 

система за 

събиране и 

съоражения за 

третиране на 

строителни 

отпадъци и 

земни маси  

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 

 

СЦ2 ОЦ2 

ОЦ5 

ОЦ6 

ОЦ11 

 

Актуализиране  на 

нормативната 

уредба за прилагане 

на ЗУО и НАРЕДБАТА 

за управление на 

строителните 

отпадъци и за 

влагане на 

рециклирани 

строителни 

НП Постоянен Изпълнение 

на 

изискванията 

на 

чл.19,ал.3,т.5 

от ЗУО 

Собствени 

средства 

Актуализирана 

нормативна 

уредба 

Общински 

съвет на 

общините: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 
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материали 

 

Лесичово и 

Батак 
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Подпрограма  

за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 
административния капацитет на РСУО 

 
 
 
 
1. Въведение 

Информационното осигуряване на дейностите по управлението на отпадъците е с 

важно значение при процесите на техния контрол. Необходимо е Общините от 

Регион Пазарджик да разполагат с достатъчно и надеждни данни за различните 

видове и потоци отпадъци с които боравят или които се образуват на тяхната 

територията, но се управляват от други лица. 

Обобщението на информацията за генерираните отпадъци на територията на 

Общините, влияе и върху годишното изчисляване на целите за рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците, както и за намаляване количествата на отпадъците, 

депонирани на Регионалното депо. 

Едновременно с информационното осигуряване е важно Общините от Региона да 

разполага с квалифицирани кадри в администрацията, които да събират и 

обработват информацията, както и да изчисляват степента на постигане на 

годишните цели. 

 

2. Цел на подпрограмата за информационно осигуряване, запазване и 

подобряване на административния капацитет на РСУО 

 

Стратегическа цел на подпрограмата управление на отпадъците, което гарантира 

чиста и безопасна околна среда. 

Оперативните цели са: 

- Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците.  

- Укрепване на административния капацитет на администрацията, отговорна за 

управлението на отпадъците в общината. 

- Повишаване  участието  на  обществеността  при  управление  на  дейностите  по 

отпадъците в общината; 

 

За подобряване административния капацитет на РСУО могат да бъдат дадени някой 

от следните препоръки: 

Да бъдат определени лица, които да извършват административната дейност, 

свързана с Регионалното сдружение за управление на отпадъците, да бъдат 
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определени отговорни лица за водене на точна ежемесечна отчетност по отношение 

на управлението на отпадъците в Общините, създаване на звена за разработване и 

създаване на различни системи за мониторинг на отпадъците. 

 

Конкректните мерки, които са заложени в подпрорамата за информационно 

осигуряване, запазване и подобряване административния капацитет на РСУО са 

както следва : 

 

- Изграждане и поддържане на информационна система и база данни за 

количества, състав на отпадъците и други параметри; 

 

- Укрепване на административният капацитет чрез обучения на администрацията, 

отговорна за управлението на отпадъците в общината; 

 

- Промяна в структурата на управление на човешките ресурси в Общините и 

осигуряване на щатни бройки отговорни единствено за управление на отпадъци. 

 

В следващата таблица е представен план за действие към настоящата подпрограма 

за информационно осигуряване,  запазване и подобряване на административния 

капацитет на РСУО. 
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Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване 
на административния капацитет на РСУО 

 
 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

БЮДЖЕТ СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАН 

СИРАНЕ 

ИНДИКАТОР 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРЕН 

СЦ3 ОЦ7 

ОЦ10 

Изграждане и 

поддържане на 

информационна 

система и база данни за 

количества, състав на 

отпадъците и други 

параметри; 

 

НП Постоянен Осигуряване 

на възможност 

за по-

ефективен 

контрол по 

отношение на 

управлението 

на отпадъците 

Собствени средства Изградена 

информационна 

система и база 

данни 

Регионално 

сдружение 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 

СЦ3 ОЦ8 Укрепване на 

административният 

капацитет чрез 

обучения на 
администрацията, 

отговорна за 

управлението на 

отпадъците в общината. 

 

НП постоянен Осигуряване 

на възможност 

за по-

ефективен 

контрол по 

отношение на 

управлението 

на отпадъците 

Собствени 

средства,финансови 

инструменти на ЕС 

Брой 

преминати 

обучения 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 
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СЦ3 ОЦ8 Промяна в структурата 

на управление на  

човешките ресурси в 

Общините и 

осигуряване на щатни 

бройки отговорни 

единствено за 

управление на 

отпадъците 

НП Постоянен Осигуряване 

на възможност 

за по-

ефективен 

контрол по 

отношение на 

управлението 

на отпадъците 

Собствени средства Бр. работни 

места  

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 
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Подпрограма  

за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността 

по въпросите на управление на отпадъците 

 
 

1. Въведение  

Информирането и участието на обществеността е основен компонент във всяка 

програма за управление на отпадъците. Отпадъците са част от човешката дейност и 

без участие на населението, основен генератор на битови отпадъци, дори и 

най‐добре разработената програма не може да постигне своите цели. От особена 

важност е да се повиши разбирането сред населението и бизнеса за йерархията при 

управление на отпадъците т.е за приоритетният ред на това как да се справяме с 

отпадъците, както и за отговорностите на всеки, който образува или допринася за 

образуването на отпадъци, включително и отговорността да покрива пълние 

разходи за  свойте действия.  

 

2. Цели на подпрограмата за прилагане на разяснителни кампании и 

информиране на обществеността по въпросите на управлението на отпадъците 

Стратегическа цел: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на 

йерархията на управление на отпадъците. 

Оперативни цели: 

- Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците. 

- Повишаване  участието  на  обществеността  при  управление  на  дейностите  по 

отпадъците в общината; 

 

3. Анализ и състояние на съществуващото състояние и бъдещи мерки 

Дейността по управление на отпадъците в Общините трябва да става напълно 

прозрачно, същевременно с това трябва да се дават и повече възможности на 

населението от Регион Пазарджик за участие в процесите. 

 

В настоящата подпрограма за включени мерки за подобряване информираността 

на обществото, който е основен генератор на отпадъци, чрез изграждане и 

поддържане на система за количествата, състава и други параметри на отпадъците. 

Специално внимание може да бъде обърнато на работата с децата в детските 

градини и училищата на територията на общините, впредвид създаването у тях на 

нагласи и поведение относно отпадъците. Друга група мерки е насочена към 

участието на обществеността в процеса на вземане на решения относно политиката 

за отпадъци, чрез провеждане на анкети и допитвания за различни въпроси.  

За достигане целите на подпрограмата могат да бъдат дадени следните 

препоръчки: 
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Да се осъществи поддържането на актуална информация за дейността, чрез секция 

в сайтовете на общините – “Околна среда”, да се организират различни 

мероприятия в които активно да участват гражданите, като например Ден на 

Земята, кампании за почистването на отпадъци, конкурси свързани с управлението 

на отпадъците, обществени прояви и др. 

 

Конкректните мерки заложени в подпрорамата за прилагане на разяснителни 

кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците са: 

 

- Осигуряването на информация на обществеността по всички въпроси и 

ангажименти, вменени от закона чрез интернет страницата на съответната 

община, както и по друг подходящ начин; 

 

- осигуряване на интернет достъп по националната нормативна уредба чрез 

линк към интернет страницата на МОСВ и РИОСВ; 

 

- осигуряване на интернет достъп до общинската нормативна уредба, свързана с 

управлението на отпадъците - програма, наредби 

 

В следващата таблица е представен плана за действие към подпрограмата за 

прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по 

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

 
 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

БЮДЖЕТ СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИЗТОЧНИК 

НА ФИНАН 

СИРАНЕ 

ИНДИКАТОР 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРЕН 

СЦ4 ОЦ7 

ОЦ10 

Осигуряването на 

информация на 

обществеността по 

всички въпроси и 

ангажименти,  

вменени от закона 

чрез интернет 

страницата на 

съответната община, 

както и по друг подходящ 

начин 

 

НП Постоянен Изпълнение 

изискванията на 

Чл.19, ал.3 т.13 от 

ЗУО 

 

Собствени 

средства 

Осигурен 

свободен 

достъп до 

информация 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 

СЦ4 ОЦ7 

ОЦ10 

-осигуряване на 

интернет достъп по 

националната 

нормативна уредба чрез 

линк към интернет 

страницата на МОСВ и 

РИОСВ 

НП Постоянен Изпълнение 

изискванията на 

Чл.19, ал.3 т.13 от 

ЗУО 

 

Собствени 

средства 

Осигурен 

свободен 

достъп до 

информация 

Общини; 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 
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СЦ4 ОЦ7 

ОЦ10 

-осигуряване на 

интернет достъп до 

общинската нормативна 

уредба, свързана с 

управлението на 

отпадъците - програма, 

наредби 

НП Постоянен Изпълнение 

изискванията на 

Чл.19, ал.3 т.13 от 

ЗУО 

 

Собствени 

средства 

Осигурен 

свободен 

достъп до 

информация 

Общини: 

Пазарджик, 

Пещера, 

Септември, 

Ракитово, 

Брацигово, 

Велинград, 

Белово, 

Лесичово и 

Батак 
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Кординация с други регионални планове и програми 

 

Регионалната програма за управление на отпадъците е елемент от цялостната 

регионална и общинска система за планиране, поради което в този раздел e 

представена връзката между програмата и други областни и общински 

програмни документи. При разработването на целите на Регионалната програма 

са взети предвид анализите и предвижданията на други областни и общински 

програмни, от които пряко или косвено произтичат част от мерките, заложени в 

настоящата програма. От своя страна изпълнението на програмата ще допринесе 

в по-малка или по-голяма степен за постигането на целите на областните и 

общинските планови документи, посочени по-долу в настоящия раздел. 

Регионалната програма за управление на отпадъци е елемент от цялостната 

система за планиране на развитие на общините, региона и страната, като цяло. 

Настоящата програма е изготвена в координация с националното и общинско 

законодателство. Взети са предвид действащите национални програмни 

документи, в т.ч.: 

 • Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и Националната 

програма за предотвратяване на отпадъците като част от него;  

•  Национален стратегически план за поетапно намаляване количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.;  

• Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителството и разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-

2020 г.; 

 Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г,;  

 Национална стратегия за околна среда (2009 - 2018 г.);  

 Третия национален план за изменение на климата 2013-2020 г., и по- 

конкретно в частта, отнасяща се до емисии на парникови газове от Сектор 

„Отпадъци".  

 Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива за периода (2013 - 2022 г.); 

  Закон за опазване на околната среда;  

 Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове; 

 Методически указания за разработване на регионални програми за 

управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РЗ-211/31.03.2015 г. на 

Министъра на околната среда и водите; 

 Общински планове за развитие на общините от РСУО – Пазарджик 

 Общински програми за управление на отпадъците на общините от РСУО –

Пазарджик; 

 Общински програми за опазване на околната среда на общините от РСУО –

Пазаржик; 
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 Действащите общински стратегии, планове, програми и наредби, имащи 

отношение към управлението на отпадъците;  

В Националния стратегически план за поетапно намаляване количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране, са описани начините и 

мерките за достигане на целите, заложени в ЗУО за намаляване на депонираните 

биоразградими отпадъци. Тези начини и мерки са заложени и в настоящата 

програма на местно и регионално ниво. За достигането им е разработена 

подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията 

на НПУО за биоразграднмите отпадъци и биоотпадъците. Стратегическия план за 

управление на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на 

Република България поставя мерките и начините на действие за изпълнение на 

целите, заложени в ЗУО за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци, образувани от строителство и влагане на рециклирани материали в 

строителството. Подобни мерки и план за действие са разработени в 

Регионалната програма на местно ниво. За изпълнението на мерките и целите е 

разработена подпрограма за прилагане на изискванията за строителни отпадъци 

и отпадъци разрушаване на сгради. На местно ниво Регионалната програма за 

управление на отпадъците е в пряка връзка с Общинските програми за 

управление на отпадъците и с Общинските програми за опазване на околната 

среда. 

 

 

 

Мониторинг и оценка на изпълнението на програмата 

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е 

общинският съвет. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и 

обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна 

година. За целта той изготвя Отчет за изпълнение на Програмата за управление 

на отпадъците през … г. Отчетът се  представя в срок до 31 март, като копие от 

отчета се изпраща на РИОСВ.  

Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна 

година е да се проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират 

необходимите промени или адаптиране на програмата за текущата година.  

Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и се препоръчва да включва графики, 

фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и 

целите. Това е необходимо за по-добро разбиране на съдържанието от страна на 

неспециалисти в областта на отпадъците – както общински съветници, така и 

широката общественост. 
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Целесъобразно е годишният отчет за изпълнение на програмата за управление на 

отпадъците да се изготвя в следния формат: 

1. Въведение  

2. Общи условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия в 

общината 

3. Действия, предприети от общината за осигуряване на ефективност и ефикасност 

при изпълнението  

 Създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни 

 Преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на програмата през 

съответната година, и предприетите мерки за преодоляването им 

 Резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на 

съответната година 

4. Напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата 

5. Заключение  

Приложения 

Въведението включва уводни бележки, в които се обяснява основанието за 

изготвяне на отчета, за кого е предназначен отчетът, какви са целите на отчета и 

пояснение как е структуриран. Може да се включат и други важни съображения 

във връзка с изпълнение на програмата за управление на отпадъците в отчетния 

период. 

Отчетът за изпълнение е основната част от документа и представя промени в 

средата за изпълнение през отчетната година; описание на предприетите от 

общината действия за мониторинг и контрол по изпълнение на програмата, вкл. 

проведени оценки и/или допитвания до населението; постигнатия напредък по 

изпълнение на целите и мерките въз основа на включените в програмата 

индикатори за изпълнение и анализ на тяхното изпълнение, както и причините 

за неизпълнение. Описанието на напредъка по изпълнението на целите и мерките 

се структурира по целите, включени в Програмата за управление на отпадъците.  

В  заключителната част се представят изводи от анализа на изпълнението и 

предложения за промени или адаптиране на програмата за текущата година в 

случай на необходимост. 

В приложение в табличен формат се докладва напредъкът по изпълнение на 

индикаторите, разработени за постигане на специфичните цели в програмата за 

управление на отпадъците, който е основата за текстовата част на отчета за 

напредъка по изпълнение на програмата. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
ЗУО ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 
ПУДООС ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

НСИ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ 
ИНСТИТУТ 

НН НОРМА НА НАТРУПВАНЕ 
ИУМПС ИЗЛЯЗЛИ ОТ УПОТРЕБА  МОТОРНИ 

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 
ИУЕЕО ИЗЛЕЗЛО ОТ УПОТРЕБА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО 
ОБОРУДВАНЕ 

МПС МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 
НУБА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И 

АКУМУЛАТОРИ 
ИАОС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОКОЛНА 

СРЕДА 
ЗМДТ ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И 

ТАКСИ 
ТБО ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
ПСОВ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 

ОТПАДНИ ВОДИ 
ГПСОВ ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 

ЗА ОТПАДНИ ВОДИ 
 

МБТ МЕХАНИЧНО – БИОЛОГИЧНО 
ТРЕТИРАНЕ 

ББО БИТОВИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ 
АРП АНАЛИЗ РАЗХОДИ И ПОЛЗИ 
ОООО ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 

НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 
РДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ 
ПИП ПРЕДИНСВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ 
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