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Списък на съкращенията 
БВП Брутен вътрешен продукт 

ЕГО Едрогабаритни отпадъци 

ЕО Екологична оценка 

ЕС Европейски съюз 

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ЗУТ Закон за устройството на територията 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИУГ Излезли от употреба гуми 

ИУЕЕО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МРО Масово разпространени отпадъци 

НПУО Национален план за управление на отпадъците 

НСИ Национален статистически институт 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 
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ОП КДПИ 

Организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки 

Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на 
инфраструктурата“ 

ОПОС Оперативна програма "Околна среда" 

ПСОВ 

ПОО 

ПО 

Пречиствателна станция за отпадъчни води 

Предотвратяване образуването на отпадъци 

Предотвратяване на отпадъци 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

ПУО Програма за управление на отпадъците на община „Родопи“ 2021-2028г. 

ОПУО 

 

ОЦ 

Общинска програма за управление на отпадъците на община „Родопи“ 
2021-2028 г. 

Оперативна цел 
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СМР Строително-монтажни работи 

ТБО Такса битови отпадъци 
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1. Въведение 

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

инструменти за прилагане на законодателството за отпадъците на местно ниво. Тя се 
разработва в съответствие с нормативните изисквания на чл. 52 от Закона за управление 
на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е секторна програма и 
е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда на община 
„Родопи“. 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община „Родопи“ 
2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план 
за управление на отпадъците (НПУО 2021-2028 г.) и при необходимост ще бъде 
актуализирана при промяна във фактическите или нормативни условия. 

Националният план е съобразен с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за 
отпадъците, като са отчетени общите принципи за опазване на околната среда, като 
предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа 
приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействие върху човешкото здраве, 
икономиката и обществото. Крайният срок на програмата съвпада с периода на 
програмиране и ползване на европейските структурни и инвестиционни фондове за 
периода 2021-2028 г. 

Приоритет „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда” за периода 
2021-2028 г. е насочен към специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова 
икономика“ и ще се финансират мерки, чрез които отпадъците ще се подготвят за 
повторна употреба и поправка, ще се рециклират или генерирането им ще бъде 
предотвратено, както и дейности, свързани с осведомеността на населението и промяна в 
нагласите му. 

 
Цел на Програмата 

ПУО има за цел да определи основните стратегически приоритети за устойчиво 
и екологосъобразно управление на отпадъците на територията на община „Родопи“, 
които трябва да бъдат постигнати в периода 2021-2028 г. От изпълнението на програмата 
се очаква да бъдат постигнати следните резултати: 

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

 Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 
отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране 
на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и 
околната среда; 

 Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна 
среда; 

 Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 
йерархията на управление на отпадъците. 

При разработването на Програмата са отразени промените в нормативната 
уредба и фактическите условия, породени от стремежа на Община „Родопи“ за 
постигане на устойчиво управление на отпадъците. 
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Програмата включва три стратегически цели, които са съобразени с изискването 
на ЗУО да съответстват на целите на НПУО 2021-2028 г. За постигане на всяка 
стратегическа цел са идентифицирани оперативни цели и мерки, като мерките са 
обособени в подпрограми.     

 
Отпадъци в обхвата на Програмата 

ПУО включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на ЗУО и в 
същото време управлението им е от компетенциите на общинските власти: 

 битови отпадъци, 

 строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради, 

 опасни отпадъци – битови. 

 биоразградими отпадъци 

Географско покритие  

Програмата за управление на отпадъците се отнася за цялата територия на 
община „Родопи“.  

Регион за управление на отпадъците 

Община „Родопи“ е член на РСУО „Пловдив“ с членове на регионалното 
сдружение общините - Пловдив, Марица, Стамболийски, Съединение, Кричим, 
Перущица, Брезово, Раковски и „Родопи“, създадено през септември 2017 г.  

Община „Родопи“ извозва за депониране събраните смесени битови отпадъци от 
територията на общината до Регионалното депо за неопасни отпадъци – с. Цалапица, на 
което депонират битовите си отпадъци и общините от РСУО – „Пловдив“. 

Община „Родопи“ е предприела действия за реализацията на инвестиционното 
предложение за изграждане на „Депо за инертни отпадъци и Съоръжение за третиране на 
отпадъци от строителство и разрушаване с цел последващото им оползотворяване, в 
рамките на ПИ 59032.14.60, по кадастралната карта на с. Първенец, местност „Чакъла“, 
община „Родопи“, област Пловдив.  
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Етапи при разработване на общинската програма за управление на отпадъците 
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Подход при разработване на Програмата 

При разработването на ПУО, община „Родопи“ взе предвид основните 
изисквания на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата уредба по 
прилагането му и насоките в публикуваните от МОСВ през март 2015 г. Методически 
указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците. В 
допълнение, при разработването на Програмата са взети предвид и редица европейски и 
национални програмни и методически документи и изследвания, в т.ч.: 

 Национален план за управление на отпадъците 2014–2020 г. и Национална програма за 
предотвратяване на образуването на отпадъци, като част от него; 

 Национален план за управление на отпадъците 2021–2028 г. 

 Изготвяне на план за управление на отпадъците, методологична обяснителна бележка, 
2012 г., ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”; 

 Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването на 
отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”; 

 Насоки за изготвяне на програми за предотвратяване на образуването на хранителни 
отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”; 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, 
предназначени за депониране 2010–2020 г.; 

 Национален стратегически план за управление на строителните отпадъци и отпадъци от 
разрушаване на сгради за периода 2011-2020 г.; 

 Методология за стратегическо планиране в Р. България, април 2010 г., Съвет за 
административна реформа. 

Принципи и действащо законодателство 

ПУО е изготвена при съблюдаване на основните принципи и йерархията за 
управление на отпадъците: 

 Предотвратяване - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 
избегнато, където това е възможно. 

 Разширена отговорност на производителя и „замърсителят плаща“ – лицата, 
които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват 
околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият 
пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който 
гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве. 

 Превантивност – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат 
предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап. 

 Близост и самодостатъчност – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани 
възможно най-близко до мястото на тяхното образуване.  

 Участие на обществеността – съответните заинтересовани страни и органи, 
както и широката общественост имат възможност да участват в обсъждането на 
плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на 
отпадъците, да правят предложения и да имат достъп до тях след разработването 
им.  



 

10 

 

ЗУО въведе т.нар. йерархия на управление на отпадъците,  която определя 
приоритетния ред при управление на отпадъците от гледна точка на най-добрата 
възможност за опазване на околната среда, предотвратяване на вредните въздействия 
върху нея и ефективно използване на ресурсите. ЗУО определя  пет възможни начина за 
третиране на отпадъците и дава приоритет на мерките в следната последователност: 

 
Основните приоритети на община „Родопи“ за управление на отпадъците до 

2028 г. и мерките за тяхното постигане бяха определени като се има предвид йерархията 
на управление на отпадъците след изготвяне на анализи на текущото състояние по 
управление на отпадъците на територията на общината и произтичащите от тях основни 
изводи и препоръки за подобряване на системите за управление на отпадъците. 
Анализите са представени в Приложение № 1 към Програмата. 

Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван и актуализиран 
при: 

 промяна на нормативната уредба; 
 промяна на фактическата обстановка; 
 по препоръка на компетентните органи; 
 при конкретизация на инвестиционните проекти. 

 

Структура на Програмата 

Програмата за управление на отпадъците на община „Родопи“ 2021-2028 г. е 
структурирана съобразно изискванията на чл. 52 от ЗУО и препоръките на МОСВ, 
посочени в Методическите указания за разработване на общински програми за 
управление на отпадъците от март 2015 г. Съобразно с това, структурата на ПУО 
обединява съдържанието в следните основни части: 

 Основни изводи от анализа на състоянието на управлението на отпадъците  
 SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите)  
 Цели и подцели  
 План за действие с Подпрограми от мерки за постигане на целите  
 Координация с други планове и програми  
Система за контрол на изпълнението, оценка на резултатите, отчети 

актуализация на НПУО  

оползотворяване 



 

11 

 

 Приложения, в които са представени - Подробните анализи за състоянието на 
управлението на отпадъците. 

Мерките в настоящата програма ще се изпълняват в съответствие с Националния 
план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. и Стратегия и план за 
действие за преход към кръговата икономика на Република България за периода 2021 - 
2027 г. 

Мерките в настоящата програма са в съответствие с изискванията на 
действащото законодателство и изпълнението им следва да се съобрази със следните 
нормативни актове: 

1. Закон за управление на отпадъците; 
2. Закон за опазване на околната среда; 
3. Закон за устройство на територията; 
4. Закон за местните данъци и такси; 
5. Закон за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на 

трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане; 
6. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020 г.) за 

реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри. Наредбата определя изискванията за 
предоставяне на информация на НСИ и ИАОС относно отпадъците и съоръженията и 
инсталациите за отпадъци, вкл. информация от общините.; 

7. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (изм. ДВ. бр.86 от 6 октомври 2020 г.) за 
класификацията на отпадъците. Наредбата въвежда европейската класификация на 
отпадъците, задължителна за прилагане и от общините. 

8. Наредба № 4 от 5.04.2013 г. (изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 ноември 2020 г.) 
за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за 
изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци; 

9. Наредба № 6 от 27.082013 г. (изм. и доп. ДВ. бр.36 от 1 май 2021 г.) за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения 
и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

10. Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 

11. Наредба № 7 от 19.12.2013 год., посл. изм. и доп., ДВ бр. 26 от 22.03.2020 
г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци; 

12. Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 
биоразградимите отпадъци, Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., Обн. ДВ. бр.11 от 31 
Януари 2017 г. (изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2021 г.) 

13. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали, Обн. ДВ.. бр.98 от 8 Декември 2017 г.; 

14. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки Обн. ДВ. бр.85 от 6 
Ноември 2012г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2021 г.; 

15. Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването 
на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието Обн. ДВ. бр.63 от 12 Август 2016 
г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г.; 

16. Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, Обн. ДВ. 
бр.7 от 25 Януари 2013 г. (посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2021 г.); 
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17. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, 
Обн. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013 г. (посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2021 г.);  

18. Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори, Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013 г., (посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 
2021 г.);  

19. Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Обн. 
ДВ. бр.73 от 25 Септември 2012 г., (посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2021 г.);  

20. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми, Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 70 от 7 август 
2020 г.  

21. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда, Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. ДВ. бр.67 от 23 
Август 2019 г.; 

22. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта 
на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони.  Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн., ДВ, бр. 73 от 
11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. бр. 3 от 5 януари 2018 г. 

23. Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество на територията на община „Родопи“, приета с Решение № 
429/27.12.2018 г.; 

24. Наредба  за управление на битови отпадъци, строителни отпадъци, 
биоразградими отпадъци, опасни отпадъци от бита и масово разпространени отпадъци на 
територията  на община „Родопи“, приета с Решение № 234/14.08.2019 г.; 

25. Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община „Родопи“, приета с Решение 
№309/13.07.2021г.; 

26. Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на 
територията на община „Родопи“, приета с Решение №98/18.04.2019 г. 

Законодателството на ЕС за управление на отпадъците включва три категории 
законодателни актове: 

1. Рамково законодателство: Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени 
директиви и Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци. 

2. Законодателство относно операции и съоръжения по третиране на 
отпадъци: Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС /относно изгаряне на 
отпадъци и изисквания за комплексни разрешителни за определени инсталации за 
третиране на отпадъци/ и Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно 
депонирането на отпадъци. 

3. Законодателство относно специфични потоци отпадъци и включва 
следните базови директиви: Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и 
акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО; Директива 2012/19/ЕС относно 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване; Директива 94/62/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и 
отпадъците от опаковки; Директива (ЕС) 2019/904 Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени 
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пластмасови продукти върху околната среда; Директива 2000/53/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба моторни 
превозни средства; Директива 2020/362/ЕС на Комисията от 17 декември 2019 г. за 
изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно излезлите от употреба превозни средства; Директива 96/59/ЕО на Съвета 
от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и 
полихлорирани терфенили; Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за 
опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от 
отпадъчни води в земеделието и Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. 
относно отпадъците от производство на титанов диоксид. 

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

Отпадъците, според определението в член 3, параграф 1 от Директива 
2008/98/ЕО са „всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или 
възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи“. Те представляват огромна 
загуба на ресурси под формата както на материали, така и на енергия. Освен това 
управлението и обезвреждането на отпадъците може да окаже сериозно въздействие 
върху околната среда. Депата за отпадъци например заемат земни площи и могат да 
предизвикат замърсяване на въздуха, водата и почвата, докато изгарянето може да 
доведе до емисии на опасни замърсители на въздуха. Поради това целта на политиките 
на ЕС в областта на управлението на отпадъците е да се намали въздействието на 
отпадъците върху околната среда и здравето и да се повиши ефективността при 
използването на ресурсите в ЕС. Дългосрочната цел на тези политики е да се намали 
количеството отпадъци, а когато образуването им не може да бъде избегнато, да се 
насърчава тяхното използване като ресурси и да се постигнат по-високи равнища на 
рециклиране и безопасно обезвреждане на отпадъците. 

РДО, освен посочената йерархия на отпадъците, въвежда и други ключови 
разпоредби за страните-членки, съответно за техните компетентни национални, 
регионални и местни власти, отговорни за съответните политики: 

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

 да се постигне рециклиране и оползотворяване на най-малко 70% от 
отпадъците от строителство и от разрушаване на сгради 

 да се разработят национални програми за предотвратяване на образуването 
на отпадъци 

 да се въведе разделно събиране минимум за битовите отпадъци и подобни 
източници от хартия, метал, пластмаса и стъкло 

 въвежда процедура за определяне на критерии за край на отпадъка и 
специфицира в кои случаи вещества или предмети, получени в резултат от 
производствен процес, представляват странични продукти, а не отпадъци; 

 разграничава кога изгарянето на отпадъци е ефективно от енергийна 
гледна точка и се счита за операция по оползотворяване; 

 определя ясно разликата между „оползотворяване” и „обезвреждане” на 
отпадъци 

 въвежда „разширена отговорност на производителя” като едно от 
средствата за подпомагане на разработването и производството на стоки, при които се 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:BG:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:BG:NOT
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Landfill
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Landfill
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Incineration
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Resource_productivity
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Resource_productivity
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Recycling_of_waste
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Recycling_of_waste
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Waste
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отчита и се улеснява ефективното използване на ресурси по време целия им жизнен 
цикъл. 

Директива (ЕС) 2019/904 Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 
година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови 
продукти върху околната среда. Една от основните цели на директивата е да се намали 
количеството на пластмасовите отпадъци. Съгласно новите правила до 2021 г. ще бъдат 
забранени пластмасовите чаши, чинии, прибори, сламки и др. До 2029 г. целта е за 90% 
разделно събиране на пластмасови бутилки, както и целта за рециклирано съдържание на 
пластмасовите бутилки от най-малко 25% до 2025 г. и 30% до 2030 г. 

 
Процедури за преценка необходимостта от Екологична оценка и Оценка за 

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

Законът за опазване на околната среда (ЗООС) и Законът за биологичното 
разнообразие (ЗБР) регламентират изискванията и последователността на провеждане на 
процедурите и определят рамката за провеждане на съвместени процедури за екологична 
оценка и оценка за съвместимост на планове и програми и съответните подзаконов 
актове - Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми, Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 
г. и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г. Компетентен орган 
за процедурите е РИОСВ Пловдив. 

Процес на обществени консултации при разработване на програмата: 
При разработването на настоящата програма са използвани следните методи за 

консултации с обществеността: 
 Информиране на обществеността, чрез публикуване на сайта на Общината 

на проект на Програма за управление на отпадъците на Община „Родопи“ 2021-2028г.; 
 Публикувана на интернет страницата на общината на покана към 

обществеността и заинтересованите страни за обществено обсъждане /на посочено от 
Общината място в определен ден и час или дистанционно, чрез споделяне на мнения и 
предложения на е-мейл за проекта на програмата/; 

 Разглеждане в комисии и приемане на програмата на заседание на 
Общински съвет.  

 

2. Обща характеристика на община „Родопи“ 

2.1. ПРИРOДO-ГEOГРАФСКА И ТEРИТOРИАЛНO-АДМИНИСТРАТИВНА 
ХАРАКТEРИСТИКА 
 

2.1.1. Гeoграфскo пoлoжeниe спрямo тeритoрията на страната 
Община „Родопи“ се намира в Южна България, югозападно от град Пловдив и 

административно принадлежи към едноименната област – Пловдивска област. 
Разположена е в онази част на Горнотракийската низина, която граничи на север с 
община Съединение и е в близост до подножието на Средна гора, а на юг с подножието 
на северните склонове на планина „Родопи“. Според разпоредбите и териториалното 
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разделение на Закона за регионалното развитие, тя е включена в Южен централен район 
за планиране (ЮЦР, NUTS 2). Този район за планиране се състои от областите Пловдив, 
Кърджали, Хасково, Пазарджик, Смолян и включва общо 57 общини.  

Община „Родопи" е разположена върху Тракийско-Странджанската 
природогеографска област и съответно - Горнотракийската подобласт. Община „Родопи" 
се намира на територия от 524 км2 и заема около 10% от площта на Пловдивска област. 
Има благоприятно природно и климатично разположение: юг-югозапад от град Пловдив; 
в подножието на северните склонове на планина „Родопи“, където заема площ от около 
300 км2, от Родопските гори между Асеновград, Михалково и Кричим. 

Населените  места  са  разположени  около  гр. Пловдив  в  южната,  
югоизточната  и югозападната  посоки.  Най-слабо  заселена  е  най-южната  част  на  
общината,  която  е планинска. 

Администрацията  на  общината  е  разположена  в  град  Пловдив  и за  това  за 
разположението на отделните населени места се съди по разстоянието им до Пловдив. 
Разстоянията до всяко едно от тях до административния център находящ се на адрес гр. 
Пловдив, ул. Софройний Врачански“ № 1а : до с. Белащица –  10 км.; до с. Бойково – 
27км. (намира се в планинския район на централните „Родопи“); до с. Брани поле –  8 
км.; до с. Брестник –  11 км.; до с. Брестовица –  18 км. югозападно от Пловдив; до с. 
Дедово – 25 км. (намира се в планинския район на централните „Родопи“); до с. 
Златитрап –  11 км.; до с. Извор –  17.4 км.; до с. Кадиево –   13 км.; до с. Крумово –  12 
км. югоизточно от Пловдив; до с. Лилково – 36км. (намира се в планинския район на 
централните „Родопи“); до с. Марково – 10 км. южно от Пловдив; до с. Оризари – 11 км.; 
до с. Първенец – 11 км.; до с. Ситово  – 33 км.  (намира  се  в  планинския  район  на  
централните  „Родопи“);  до с. Скобелево – 40км. (намира се в планинския район на 
централните „Родопи“); до с. Устина –  26.7км.;  до  с. Храбрино  –  15 км.  югозападно  
от  Пловдив;  до  с. Цалапица  –  18.4км. северозападно  от  Пловдив;  до  с. Чурен  –  
47км.  (намира  се  в  планинския  район на централните „Родопи“); до с. Ягодово – 11 
км. югоизточно от Пловдив.  

През територията на община „Родопи“ минава пътя София – Пловдив – Смолян 
и ж. п.  линията  София  –  Пловдив  –  Свиленград.  Общо  на  територията  на  
общината  има 446.94 км. пътна мрежа, в т. ч. 306.5 км. пътища –  І, ІІ , ІІІ клас и 140.4 
км. пътища –  ІV клас.  

Държавни магистрални газопроводи минават през общинските селища – 
Крумово и Ягодово.  Магистрален  газопровод  минава,  също  в  близост  до    селище  – 
Цалапица. На територията на община „Родопи“, в с. Крумово, се намира 
международното летище „Пловдив”. 
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2.1.2. Съсeдни oбщини. 
На север, североизток Община „Родопи“, граничи с общините "Куклен", 

"Чепеларе" и "Девин". На изток - с община "Асеновград", а на запад с община 
"Стамболийски". Административно, Община "„Родопи“" е представена от 21 селища - 
кметства, кметски наместничества и населени места, 7 от които са планински. Селищата, 
които формират облика на Община "Родопи“ са: Белащица, Бойково, Брани поле, 
Брестник, Брестовица, Дедево, Злати трап, Извор, Кадиево, Крумово, Лилково, Марково, 
Оризари, Първенец, Ситово, Скобелево, Устина, Храбрино, Цалапица, Чурен, Ягодово. 
Природните и климатични дадености на Община „Родопи“ и нейното географско 
разположение я представят като естествена крайградска зона на гр. Пловдив, с висок 
потенциален стопански, културен и туристически ресурс. Съществуващата 
инфраструктура създава значими потенциални възможности за развитие на Община 
„Родопи" като зона за активно влияние в Пловдивска област и Южен централен район. 
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2.1.3. Инжeнeрнo-гeoлoжки услoвия. Рeлeф 
              Релефът на община „Родопи“ е разнообразен: равнинен, предпланински и 
планински. Преобладават ниско-планинските и равнинните терени. Ниско-планинските  
терени се характеризират с обширни заравнености и с гъста, дълбоко врязана  
хидрогеографска мрежа. Наличната хидрографска мрежа обуславя реални възможности 
за възникване и развитие на ерозийни процеси.   

              Високо-планинските терени на община „Родопи“ обхващат част от северните 
склонове на планината „Родопи“, които са стръмни и на височина достигат до 1500м. 
надморско равнище. Те също са прорязани от тесните долини на реките Първенецка, 
Въча, Тъмрашката река, Чуренската и Пепелашката река.  

              Като геоложка характеристика за общината е характерно, че нейната геоложка 
възраст е от т.н. ГОРНА КРЕДА. Този период обхваща от около 99 до около 70 млн.г. 
назад и е третия и последен период от мезозойската ера. Преобладават разнообразни 
почвообразуващи материали, по-главни от които са: гранити, шисти, андензити, туфи и 
варовици.   

Части от територията на Община „Родопи“ се намират в обсега  на  Маришката  
разломна зона. Инженерно-геоложките условия и хидрогеоложката характеристика са  
благоприятни за развитие на строително-реконструктивни и инфраструктурни проекти  
при спазване на действащите нормативни документи. 
 

2.1.4. Климат 
             В климатично отношение районът не е еднороден. В равнинните територии,  
средната годишна температура е около 18 0С. Средните максимални температури в тези 
землища са в рамките на 30 0С, а средните минимални температури са от порядъка на 
6,50С. В предпланинските територии на Община „Родопи“ средната годишна 
температура е около 10-12 0С, а във високите части тя е в рамките на около 8 0С.                                         

             Количеството на валежите до средата на 70-те години в  
сезонно отношение е относително равномерно. От средата на 80-те години, обаче  
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количеството и разпределението на валежите през годината варират в големи граници, с 
тенденция за прегрупирането им в един пролетен и един зимен максимум, в рамките на 
около 530-560мм. Дефицитът в баланса на атмосферната влага също варира в широки 
граници, и е от порядъка на 100 до 480мм. Влагоосигуреността на културите е една от 
сравнително ниските в страната.  Средно годишния брой дни със снежна покривка в 
Община „Родопи“ е различен. 
               За равнинните ѝ територии, той е в рамките на 20-25дни, като средната 
височина на снежната покривка е между 2 и 4см. За предпланинските територии, средно 
годишния брой дни със снежна покривка е между 35-40 дни, а средната височина на 
снежната покривка е от 3 до 6 см.  
               За високопланинските терени, средногодишния брой дни със снежна покривка 
са около 60, като височината на снежната покривка е между 15 и 25см.  
За селата, които се намират в планинската климатична област на общината, е  
характерно, че климатът е мек, с прохладно лято и сравнително мека зима с много сняг.  
 
               2.1.5. Води 
              Водоснабдяването на община „Родопи“ се осъществява от 89 водоизточника с 
дебит от 382 л/сек. Изградени са 34 водоема с общ обем от 6700м3 вода. С налични 19 
помпени станции, посредством съществуваща тръбна мрежа, водата се отвежда до 20 
населени места, в които населението е от 200 до 5000 жители.  Общата  дължина  на  
водопроводната  мрежа  е  367  768м,  от  които  278  370м.  е вътрешно селищната 
такава. По-голям процент от водопроводната мрежа е изградена от етернитови тръби, с 
напълно изтекъл срок на ползване и амортизация.   
              Водопроводната мрежа на община „Родопи“ се подържа и експлоатира от „ВиК”  
ЕООД,  гр. Пловдив.  Поради  остарялата  водопроводна  мрежа,  често явление  са 
авариите  и  особено,  в  тези  мрежови  участъци,  които  са  изградени  с етернитови 
тръби.   
              Що се отнася до другата част на водните ресурси – реките, то най-важните, 
които преминават на територията на община „Родопи“ са Марица, Първенецка 
(Тъмръшка) река и река Въча.    
              Река Марица пресича община „Родопи“ през територията на село Оризари. 
Самото село се намира на десния бряг на реката на 5км. западно от Пловдив.   
              Първенецка  (Тъмръшка)  река   е  река  в   Южна  България — област  Пловдив, 
общини „Родопи“ и  Пловдив, десен приток на река Марица. Дължината   
Първенецка река извира на 1 816 м. н.в., на 500м. западно от връх Модър (1 992м.) в  
рида Чернатица   на Западните „Родопи“ под името Рибеново дере. Тече в посока север- 
североизток  в  дълбока,  гъсто  залесена  долина.  След  ДГС  "Тъмръш"  (на  мястото  на 
заличеното село Тъмръш) се нарича Тъмръшка река. След устието на най-големия си  
приток Лилковска (Дормушевска) река навлиза в много дълбок и красив каньон. Преди  
село Храбрино излиза  от  каньона,  а  при  село Първенец навлиза  в Горнотракийската  
низина в река Марица на 164м. н.в., в западната част на Пловдив.  
Площта на водосборният басейн на реката е 217км2, което представлява 0,4% от 
водосборния басейн на Марица.   
              Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е в периода април-
май, а минимумът —  август-септември. Среден годишен отток при село Храбрино —  
1,62 м3/s. По течението на реката са разположени 3 населени места, в т.ч. 1 град и 2 села:  

 Община „Родопи“ — Храбрино, Първенец;  
 Община Пловдив - Пловдив;  

             Въча е река в Южна  България, oбласт  Смолян,  общини Борино и Девин, Област 
Пазарджик,  общини Батак и Брацигово и Област  Пловдив,  общини Кричим, 
Стамболийски и „Родопи“,  десен  приток  на  р. Марица.   
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             Въча  е  втората  по  големина  река в Родопите след Арда.  Отводнява  големи  
части  от Баташка  планина, Велийшко  - Виденишки дял, Переликски дял и рида 
Чернатица на Западните „Родопи“. Известна е с чистите си и бистри води.  
              Влива  се отдясно  в  река Марица на  168м.н.в.,  на  1,3км.  североизточно  от с. 
Кадиево, община „Родопи“. Площта на водосборният басейн на реката е 1 645 км2, което 
представлява 3,1% от водосборния басейн на р. Марица.  
Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е в периода април-май, а 
минимумът — октомври. Среден годишен отток при град Кричим — около 22 м3/s.  
             По течението на реката са разположени 10 населени места, в т.ч. 2 града и 8 села:  

 Област Смолян  
 Община Борино — Кожари, Буйново;  
 Община Девин — Тешел, Грохотно, Девин, Михалково;  
 Област Пловдив  
 Община Кричим — Кричим;  
 Община Стамболийски — Куртово Конаре, Йоаким Груево;  
 Община „Родопи“ — Кадиево;  

            По течението на самата река са изградени язовирите "Кричим", "Въча", "Цанков  
камък"  и  "Тешел",  които  служат  за  генериране  на  електроенергия,  напояване  в  
Горнотракийската низина и осигуряват част от питейната вода на гр. Пловдив. Стената 
на язовир "Въча"“ е най-високата в България - 144,5м.  
 

2.1.6. Почви 
Почвената покривка в община „Родопи“ е разнообразна. Във високопланинските 

територии преобладават плитките и нормално развити, излужени канелени, 
канеленоподзолисти и неразвити почви. Плитките канелени горски почви притежават 
намалена мощност на хумусния хоризонт /20см/ и почвен профил /25-30% физична 
глина/ и ниско хумусно съдържание /1,2%/. 

В предпланинските територии се срещат рандизити /нормални и плитки/, в 
комплекс с канелени горски почви или в самостоятелни петна, които са с по-тежък 
механичен състав. 

Равнинните територии на Община „Родопи“ са от алувиални-делувиално 
ливаден тип, делувиални и делувиално-ливаден тип, с преобладаващо представяне на 
делувиалните и делувиално-ливадни почви. 

Комбинацията от много добри почви, с температурна сума за вегетационния 
период позволява на тези терени да се отглеждат най-високо топлолюбиви култури. 
Общите продуктивни възможности на високопланинските терени от землището на 
община „Родопи“ се характеризират със среден/агрономически/ бонитетен бал 48, което 
ги причислява към бонитетната група „средни земи“. 

Общите продуктивни възможности на предпланинските терени /до 500м 
надморско равнище/ се характеризират със среден бонитетен бал 57 и спадат към 
бонитетната група „добри земи“. 

Общите продуктивни възможности на равнинните територии се характеризират 
със среден бонитетен бал-65 и спадат към бонитетната група „много добри земи“. 

Ниските водни запаси в предпланинските и равнинните територии на община 
„Родопи“ и добрите почвено-климатични дадености за развитие на ефективен 
земеделски сектор, обуславят потребността от въвеждане в селскостопанската практика 
на поливното земеделие и технология. 
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2.1.7. Пoлeзни изкoпаeми 
Община „Родопи“ е бедна на полезни изкопаеми. 
От полезните изкопаеми на територията на община „Родопи“ най-

разпространени са кариерните материали. Работят следните кариери: 
 Кариера „Родопи“-север в землището на с. Белащица; 
 Кариера „Родопи“-юг в землището на с. Белащица; 

Дейността на кариерите води до нарушаване на терените. Общо нарушените 
терени в общината от кариерна дейност възлизат на около 377,74 дка. 

 
2.1.8. Горски територии  

              Горските ресурси на община „Родопи“ са разположени основно по северните 
склонове на Родопския дял „Чернатица” и около реките - Въча, Първенецка, Пепелашка, 
Тъмрашка и Чуренска. 
              Общата площ на горския фонд е около 97 000 дка, от които 92 000 дка са 
държавен горски фонд и 5 010 дка са гори на частни физически лица. На настоящия етап 
горските ресурси в територията на община „Родопи“ се стопанисват и управляват от ДЛ 
„Кричим” и ДЛ „Пловдив”. Общината има собствена Наредба за управление на 
общинските горски територии. 
Наличният горски фонд, разположен на територията на община „Родопи“ се използва и 
за паша (на едър и дребен добитък), чиято площ достига 61 961дка. 
Санитарното състояние на горските ресурси е сравнително добро. Най-висок процент 
повреди са установени от златозадка (Euproctis chrysorroea) - 188дка. В отделни борови 
насаждения е констатирана зараза от борово процесионка (Thaumatopaea pityocampa) – 
94дка. От снеголоми ( в резултат от тежката зима) са засегнати – около 15дка гори. 
Около 1% от горските насаждения страдат от гнилотии. 
              В горите, разположени на територията на община „Родопи“, формирани на 
различни надморски височини, силно пресечен терен и скални преобразования има 
голямо разнообразие от животински дивеч. 
 

2.1.9. Биоразнообразие. Екологична мрежа и защитени територии 
Защитени зони по НАТУРА 2000 - Община „Родопи“: 

Koд на защитена 
зона Име на защитена зона Тип на защитена зона 

BG 0002087 Марица - Пловдив Защитена зона по директивата за птиците 
BG 0002105 Персенк Защитена зона по директивата за птиците 

BG 0000194 Река Чая Защитена зона по директивата за 
местообитанията 

BG 0000424 Река Въча - Тракия Защитена зона по директивата за 
местообитанията 

BG 0000578 Река Марица Защитена зона по директивата за 
местообитанията 

BG 0001033 Брестовица Защитена зона по директивата за 
местообитанията 

 
Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии, намиращи се в 
Община „Родопи“ са: 
           1. Голица 
Категория: Защитена местност 
Местоположение: с. Лилково, община „Родопи“, област Пловдив 
Площ: 55.20 хектара 
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Документи на обявяване: Заповед № РД - 330 от 31.03.2003г. на МОСВ 
Цели на обявяване: Опазване на вековна иглолистна гора от бял бор, смърч и бяла 
мура. 
            2. Защитена местност "Нощувка на малък корморан - Пловдив" 
Обявена със Заповед № РД - 644/05.09.2006г. на МОСВ, с цел опазване местообитание, 
място за почивка и струпване по време на миграция на малък корморан (Phalacrocorax 
pygmeus ).  
Намира се в землището на с. Костиево, община Марица, с. Оризари, община „Родопи“ и 
гр. Пловдив, община Пловдив. Обща площ 820.907 дка. Малкият корморан 
(Phalacrocorax pygmeus), наречен още малка дяволица, или карабатак е една от най-
редките и световно застрашени от изчезване водолюбиви птици. Обитава блата, езера, 
реки, заливни гори, канали и др. Оперението му е чернокафяво, като двата пола са 
практически неразличими. През размножителния период в оперението му се появяват 
малки бели петънца. 
            Малкият корморан е включен в Червената книга на България (1985) в категорията 
"Застрашен вид". За обективното изясняване на вида в страната към съвременните данни 
за състоянието му се използват международните критерии на IUCN (Bird Life 
International, 2000). Анализът показва, че национален мащаб малкият корморан попада 
вкатегорията "Уязвим", тъй като има повече от 20% намаление на заетата за гнездене 
територия през последните 10 години, увеличено ниво на елиминиране на индивиди, 
значителна фрагментация и продължително влошаване на площите и др. 
             3.Чинарите 
             В местността "Чинарите" расте най-дебелото дърво в България – чинар на повече 
от 1100 години с обиколка на ствола 13,7 метра (според обозначителните табели), както 
и няколко други стари и дебели чинари. До тях има останки от османска стражева кула. 
На 06.12.2011г. местността е обявена за защитена със заповед на Министъра на околната 
среда и водите. 
Категория: Защитена територия 
Местоположение: с. Белащица, община: „Родопи“, област: Пловдив 
Площ: 11 дка 
Документи на обявяване: Заповед на МОСВ 
Цели на обявяване: Опазване на източен чинар 
 
Защитени вековни и забележителни дървета, съгласно Закона за биологичното 
разнообразие: 

 Пет броя вековни чинари, намиращи се в м. "Чифлика“, землище на с. Белащица. 
Обявени с Постановление №15462 от 29.11.1948г. на МЗГ-1брой и със Заповед №899 
/17.08.1983г. на КОПС при МС - четири броя. Стопанисват се и се охраняват от 
Кметство с. Белащица при община „Родопи“. 

 Зимен дъб в м. "Свети Георги", с. Извор, обявен със Заповед №343/04.7.1978г. на 
КОПС при МС. Стопанисва се и се охраняват от Кметство с. Извор – община „Родопи“. 

 Вековна ела в землището на село Скобелево, местност "Самунджица", обявена с  
Постановление №16787/21.12.1948г. на МЗГ. Стопанисва се и се охраняват от  
ДЛ Кричим. 

 
2.1.10. Насeлeни мeста в oбщината и брой население. 

Съгласно настоящото административно-териториално деление на страната 
община „Родопи“ е в района на Пловдивска област. В рамките на общината има 20 
населени места – 20 села. В състава на Община „Родопи“ влизат следните кметства и 
кметски наместничества: 

• Кметства - с. Белащица, с. Браниполе, с. Брестник, с. Брестовица, с. 
Златитрап, с. Кадиево, с. Крумово,  с. Марково, с. Оризари, с. Първенец, с. Устина, с. 
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Храбрино, с. Цалапица и с. Ягодово; 
• Кметски наместничества - с. Бойково, с. Дедово, с. Извор,  с. Лилково, с. 

Ситово и с. Скобелево. 
 
2.2. Социално-икономически фактори. 
2.2.1. Демографско развитие. 

Таблица 1. Население на община „Родопи“ към 31.12.2020 г. по населени 
места. 
 

Населено място 
Жители (бр.) по 
постоянен адрес 

Жители (бр.) 
настоящ адрес 

в нас. място 
С.БЕЛАЩИЦА                1968 1570 
С.БОЙКОВО                 82 43 
С.БРАНИПОЛЕ               3255 2440 
С.БРЕСТНИК                 1875 1463 
С.БРЕСТОВИЦА          3361 2965 
С.ДЕДОВО                  51 14 
С.ЗЛАТИТРАП            1310 1143 
С.ИЗВОР                   55 34 
С.КАДИЕВО              1053 904 
С.КРУМОВО             2940 2380 
С.ЛИЛКОВО             20 8 
С.МАРКОВО             2666 2168 
С.ОРИЗАРИ               363 279 
С.ПЪРВЕНЕЦ             3668 3033 
С.СИТОВО                  24 9 
С.СКОБЕЛЕВО            46 37 
С.УСТИНА                 2863 2162 
С.ХРАБРИНО             630 470 
С.ЦАЛАПИЦА           3774 3303 
С.ЧУРЕН                   2 0 
С.ЯГОДОВО                 3355 2589 

Общо 33361 27014 
Източник: ГРАО 

В зависимост от броя на населението, селата в община „Родопи“ могат да бъдат 
разделени на няколко групи: 

 До 100 жители - 7 села  
 От 100 до 500 жители - 1 село  
 над 500 жители - 13 села  

 
По данни на ГРАО населението на общината за периода 2017-2020 г. се 

увеличава с 334 души или с 1,01%. 
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Гъстотата на населението на община „Родопи“ сравнително се запазва за 
периода 2017-2020г. от 63,03 д./кв.км. на 63,67 д/кв.км. през 2020г.  

 
 
Таблица 2. Разпределение на населението в община „Родопи“   
                                                                                         

години Постоянен адрес Настоящ адрес 
2017г. 33027 26955 
2018г. 33075 27089 
2019г. 33242 27161 
2020г. 33361 27014 

                                                Източник: ГРАО 
           

2.2.2. Структура на населението 
Таблица 3 Разпределение на населението в под, на и над трудоспособна 

възраст 
 

2020г. всичко мъже жени 
  Под трудоспособна възраст 4056 2062 1994 
  В трудоспособна възраст 19309 10321 8988 
  Над трудоспособна възраст 9116 3532 5584 

2019г.    
  Под трудоспособна възраст 3838 1963 1875 
  В трудоспособна възраст 17707 9465 8242 
  Над трудоспособна възраст 8683 3351 5332 

2018г.    
  Под трудоспособна възраст 3738 1912 1826 
  В трудоспособна възраст 17782 9532 8250 
  Над трудоспособна възраст 8809 3397 5412 

2017г.    
  Под трудоспособна възраст 3712 1885 1827 
  В трудоспособна възраст 17864 9595 8269 
  Над трудоспособна възраст 8922 3443 5479 

Източник: НСИ 
 
По отношение на половата структура на населението в община „Родопи“ и тук 

тенденцията е същата като в цялата страна - лек превес на броя на жените спрямо броя 
на мъжете. 

По данни от преброяване на населението през 2011 г,  68,73% от населението е с 
българска етническа принадлежност. 

 
Таблица 4 Етническо разпределение на населението 
 
Етноси  Численост Дял (в %) 
Българи  22410 68,73 
Турци  1325 4,06 
Роми 841 2,57 
Други  80 0,24 
Не се самоопределят  165 0,5 
Не отговорили  7781 23,86 

            Източник: НСИ преброяване 2011г. 
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2.2.3. Трудова заетост и безработица. 
Картината  на  безработицата  в  община  „Родопи“  за  2019 г.  може  да  бъде  

изразена  чрез следната таблица: 
 
Таблица 5 Данни за регистрирани безработни към 31.12.2019г. по възраст, 

образование и квалификация 
 

 Към 31.12.2019г. 
Брой безработни 501 

От тях: 
Мъже 198 
жени 303 

По възраст 
до 19г. 0 
20-24г. 17 
25-29г. 58 
30-34г. 74 
35-39г. 60 
40-44г. 58 
45-49г. 67 
50-54г. 55 
Над 55г. 112 

По образование: 
Висше 81 
Средно 243 
Основно 89 
Начално и по-ниско 88 

По квалификация: 
С работническа професия 140 
Специалисти 127 
Неквалифицирани работници 234 

 
Очаквано преобладават жените безработни, както и хората над 55 годишна 

възраст и не квалифицираните работници. 
 
 
2.2.4. Състояние на местната икономика 

              Основните отрасли на общинската икономика са хранително-вкусовата  
промишленост  и  преработвателната промишленост. 
              Една  от  основните  дейности  на  икономиката  в община  „Родопи“  е  
транспорт  и  спедиция  с  най-сериозни  представители  в  бизнеса: „ПИМК“  ООД,  
„Трайков  транс“ ООД,  „Паунов  транс“ ООД-с. Брестовица,  пътнически превози- 
„Родопи авто 2007“ ООД, „Чолаков автотранс“ ООД и др.  
 Други фирми са: 
–  „Розаимпекс“ ООД –  с. Ягодово – козметика 
– „Фила пласт“ ООД –  с. Ягодово – пластмасови изделия.  
– „ВХВ“  ООД-  с.  Крумово  –  метални  конструкции  и  изделия,  
– „Данин“  ООД  – с. Устина – дограми,  метални  конструкции,  
– „Йота“  ООД  –  с.  Ягодово,  оградни  мрежи, телени изделия.  
– „Омега 95-И“ООД – с. Ягодово – производство на хляб и хлебни изделия.  
– „Бул-лес холдинг“ ЕООД - с. Брестовица – доставка и обработка на дървени трупи. 
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              Сериозен отрасъл  в  икономиката  на  община  „Родопи“  е  селското 
стопанство, като растениевъдството  има  структуроопределящ  характер. 
Наличието на ливади, мери и пасища дава възможност да се развива и 
животновъдството.   
 

2.2.5. Култура, културно-историческо наследство и туризъм. 
              Съществено предимство на Южен централен район е уникалната природа, 
културните ценности от различни епохи, съхранените бит и традиции, които подходящо 
експонирани и брандирани, са предпоставка за извеждане на българската идентичност 
като водеща дестинация за културния туризъм, ориентиран към незасегнати от 
урбанизацията територии.  
              Туризмът в община „Родопи“ притежава значителен потенциал за разширяване и 
разнообразяване на регионалния туристически продукт. Благоприятните природни  
фактори, културното наследство, натрупаният опит в предлаганите туристически услуги, 
изградената в значителна степен туристическа база спомагат за разширяването на 
туристическата индустрия и увеличаване на приходите от туризъм. Преобладаващата 
част от базата за туризъм и предлаганите услуги в района са концентрирани около и в 
населени места с курортно значение (балнеолечение, културни забележителности, 
курортни зони и комплекси в района на „Родопи“те). На територията на района 
съществуват природни и антропогенни зони и фактори (реки и  
язовири, пещери, природни местности, религиозно и културни обекти, населени места с  
етнографско значение, недвижими културни ценности и обекти с археологическа  
стойност), които биха могли да се използват по-пълноценно за разнообразяване на  
туристическия продукт, за увеличаване на приходите и целогодишна заетост в повече  
части от територията на района. Природо-екологичните дадености на района, в 
съчетание с уникалната самобитност и култура са предпоставка за развитието на 
алтернативен туризъм: Еко туризъм (със защита на територии и видове); Селски туризъм 
със съхранени културни традиции и потенциал за развитие на биоземеделие; 
Приключенски и екстремен туризъм (по южните склонове на Стара планина и в 
„Родопи“те); Винен туризъм (Родопската яка) и др.  
               На територията на община „Родопи“ функционират 180 заведения за хранене и 
развлечения, 6 хотела, 2 мотела, 1 хотелска база за селски туризъм, 4 пансиона за селски 
туризъм, 2 къщи за гости, 24 самостоятелни стаи и 10 бунгала с общ брой легла за 
настаняване 616. 
               Наблюдава се сериозна тенденция към развитие на селския и винен туризъм на 
територията на Общината. В с. Брестовица се намира хотелска база за селски туризъм, 
енотека и бутилираща линия “Тодорофф”. Комплексът е разположен в сърцето на 
Тракия на 130км. от София и 15км. от Пловдив. Простира се сред прекрасна природа и е 
изградено във възрожденски стил и е оборудвано с всички модерни технологии за 
производство на качествено вино. Залите за дегустация са изпълнени с духа на 
българското село. В двора на винарската изба е разположен Вино и Спа хотел, който 
предлага “спа меню” на база натурални продукти на вино производствения процес, 
съчетани с вносни продукти на специализирани производители. Хотелът разполага с две 
конферентни зали с мултимедия, на 8м. под земята се намира ритуалната дегустационна 
зала с капацитет 60 човека.  
             В с. Бойково е открит пансион за селски туризъм вила “Виел”. Разположен е в 
едно от най-живописните кътчета на „Родопите на 1100м. надморска височина и само на 
23км. от гр. Пловдив. Базата разполага с дванадесет стаи, ресторант, лятна градина, 
басейн, джакузи и охраняем паркинг. За любителите на туризма предлага разходки в 
планината, планинско колоездене, бъги, посещения до параклиси, еднодневни екскурзии 
до Пловдив, Бачковския манастир, Копривщица, Пампорово и др. 
             На територията на Общината е и Парк-хотел „Родопи”, разположен в 
живописната местност Върховръх на 40км. от Пловдив. Базата дава възможност за 
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развитие на ловния туризъм и целогодишно обстрелване на екземпляри с високи 
трофейни стойности. Освен екологичен, културен и ловен туризъм, тук може да се 
развива и балнеоложки туризъм. Хотелът предоставя условия и за целогодишна 
подготовка на спортни отбори и провеждане на семинари, зелени училища, 
екскурзионни летувания. 
             Хотел Беркут се намира в Родопския рид Чернатица известен още като 
Родопската яка на Пловдив в непосредствена близост до село Брестник на 9,5 минути от 
град Пловдив. Хотела предлага чудесни условия за спортна подготовка на футболни 
клубове, фирми провеждащи обучения, хора които искат да избягат от сивата градска 
среда. СПА центърът към Хотел "Беркут" включва закрит басейн с топла вода, сауна, 
парна баня, тангенторна вана и масажен кабинет. Пуснати в експлоатация са футболно 
игрище на малки вратички и многофункционално игрище за тенис и волейбол.  
              Като част от картината на туризма, разглеждаме и винения туризъм. 
Наблюдава се тенденция към съживяване на планинските райони на територията на 
Общината, развитие на туризма и екологичното земеделие, което е предпоставка за 
създаване на поминък на хората, живеещи в тези райони и спиране на процеса на 
обезлюдяване на планинските селища. 
              Виненият туризъм е една от най-бързо развиващите се форми на специализиран 
туризъм, която бележи значителен ръст в националния туристически продукт през 
последните години.  
На територията на община „Родопи“ се намират следните винарски изби, в които се 
осъществява винен туризъм: 

 Винарска изба "Todoroff" с. Брестовица 
 Винарска изба "Villa Vinifera" с. Брестовица 
 Винарска къща „Бонини” с. Брестовица 
 Винарска изба „Нов живот” с. Брестовица 
 Винарска изба „Старата изба” с. Първенец 
 Винарска изба „Пълдин” с. Брестник 
 Винарска изба "Вила Юстина" с. Устина 

 
            Землището на община „Родопи“ е изпъстрено не само с природни 
забележителности, но и с изключително интересни за туристите и науката исторически 
паметници – тракийски могили, останки от стари крепости и манастири, руини на 
изчезнали селища, на църкви и манастири. Ето някои от тях: 

- Ситовски надпис: На 3км. Северно от с.Ситово, между реките Ситовска и 
Лилковска стърчи с оригиналните си очертания връх Щутгард, увенчан с руини на стара 
крепост. На изток от него, отвъд Ситовската река и шосето на около 100 метра нагоре по 
склона на отвесна скала, отчасти покрита с друга, се намира Ситовският надпис. Той е 
открит от д-р Александър Пеев през 1926г. Буквите са издълбани на високо, 
труднодостъпно място върху отвесна и добре изгладена повърхност на скалата, 
образуващ своеобразна ивица, широка около 30см. Писмото се състои от остро врязани 
черти свързани в отделни знаци и фигури. Съществува и твърдение, че Ситовският 
надпис не е дело на човешка ръка, а по – скоро природно образувание. 

- Крепостта Света Юстина: Останките от тази древна крепостна твърдина се 
намират южно от село Устина. Историците я посочват като една от съставните части на 
северно родопските крепостни съоръжения, които са пазили подстъпите към 
вътрешността на планината. Тя не е проучвана задълбочено и почти мимоходом се 
упоменава в археологическата литература, като се сочи, че тя е една от деветте крепости, 
които цар Иван Александър е получил от Византия за обещаната от него помощ срещу 
Йоан Кантакузин. Останките и се намират на изолирана планинска местност южно от 
селото. Единствено Димитър Цончев конкретизира нейното местонахождение. Той е 
открил останките ѝ на 3км. южно от селото в близост до южния край на скалистия 
планински хребет, назоваван от населението с името Кулата. Тя се е издигала на 



 

27 

 

височина между 50 и 150 метра, почти кръгла по форма скала, с отвесни откоси. От нея 
са останали оскъдни следи. В подножието на скалата извира леденостуден извор, за 
който има предание, че е бил аязмо на параклис посветен на Свети Георги Победоносец, 
свидетелство за дълбокия корен на християнството в този край. Има еко пътека към 
параклиса Свети Георги и чрез нея може да се достигне до мястото на крепостта. 
               Община „Родопи“ обхваща 20 села, всяко от които е съхранило спомени от 
далечното минало под формата на ценни археологически находки и паметници, 
предания и легенди, пазени и предавани от човек на човек, за да останат живи и до днес. 
Голяма част от селата, които са в община „Родопи“ са с интересна, богата и вековна 
история. Някои от тях са отпреди османското нашествие, от годините на Второто 
българско царство. 
               В землищата на Общината са открити и следи от праисторически селища и 
следи от древни тракийски племена. Всяко селце, по-малко или по-голямо, е успяло по 
свой начин да допринесе за съхраняването и оцеляването на нацията през годините. В 
някои от селата, населението произхожда от различни етнографски области, поради 
което и битовата им култура носи изключително разнообразие. 
               Културното наследство на община „Родопи“ е свързано главно със старите 
римски пътища, от които най - известен е Траяновия път. Археологическите и 
историческите забележителности, многобройните параклиси, манастири - съчетани с 
природните дадености на местностите "Момина скала", "Трите Чучура", "Челевишката 
пещера", връх "Модър", Върховръх, Местността "Равнища", Чуренския дол са защитени 
територии и реална основа за развитие на алтернативен туризъм. 
Светилища 
            1.Бойково: Значим археологически паметник е Линът – светилище за 
жертвоприношения.  В света подобно светилище има само още едно – в село Петра 
„Лозенградско, Турция”. Намира се на около 1350м. надморска височина. 
Археологическия музей в град Пловдив има друга версия – че това е винарна от времето 
на Бог Доинисий, превърната в светилище за жертвоприношения. 
             2.Златитрап: В Златитрап древните траки имат свое светилище – то е върху 
голямата обредна могила, на чиито връх е поставен обреден знак. 
             3.Брестовица: Памук могила - Много богато погребение на тракийски аристократ 
от Филипопол открито при разкопки на Памук могила до Брестовица. Злато, съдове, 
стъклени предмети, оръжие и дарове извади оттам директорът на пловдивския 
археологически музей ст.н.с. д-р Костадин Кисьов. В огромен глинен съд (питос) са 
положени даровете на покойника. А погребението е извършено чрез трупоизгаряне. 
Сензационни открития са направили археолози по време на разкопките на могилата край 
село Брестовица, която е част от община “„Родопи“”. След откритите два гроба в 
могилата, е разкрит трети. В него са намерени златни накити. Гробът е от 1 век след 
Христа и е на знатна жена от виден тракийски род, за която се предполага, че може да е 
съпруга на владетел. Много богато погребение на тракийски аристократ от Филипопол 
се открива при разкопки на Памук могила до Брестовица. Могилата се очертава като 
фамилна гробница на аристократи, управлявали древния град.. Могилата е от I в.пр.Хр.- 
І век. сл.Хр. и е много внушителна - висока е близо 14 метра, а диаметърът ѝ 70м. По 
предварителни изчисления е засипана с 25 000 кубика пръст. 
Църкви и музеи 
            Територията на община „Родопи“ е обсипана със свети места, построени 
параклиси църкви и манастири. 
            1.Белащица:  
Манастира „СВ.Георги” построен през 1920г., изграден от Византийския военоначалник 
Никифор Скифии - управител на Пловдивска област. 
Църквата Св.”Дамян и Кузма” 
            2.Бойково:  
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Параклис „Божии врач”, „Св. Петър”, „Св.Тодор”, „Св.Рангел”, „Св.Мина”,  Св.Неделя”, 
„Св.Георги”, „Св.Спас”, „Св.Вяра,Надежда, Любов”,„Св.Илия”, Св.Петка”, „Св.Дух”, 
„Св.Николай”, „Св.Покров Богородичен”. 
Църквата „Св.Богородица” е храм паметник построен през 1935г.-1938г. 
Музеи – В Народно Читалище „Здравец -1911г.” се намира музейна сбирка, в която са 
изложени експонати от миналото на селото. 
          3.Браниполе: - Православна църква „Св.Св Константин и Елена” - построена 1927-
1928г. 
          4.Брестник: 
Православен храм „Св.Николай Чудотворец” построен през 1861г.издигната от 
населението. 
          5.Брестовица:  
Църква „Св.Тодор”, изградена през 1851г. 
          6. Дедево:  
Единственото родопско село с две църкви и параклис. С доброволният труд на 
населението, през 1838г. е издигната първата църква в южните „Родопи“ „Св.Атанасии”. 
Освен тази църквата в селото има още една църква на гробищния парк. 
          7. Златитрап: 
„Св.Великомъченица Марина” 
          8. Извор: 
Църква „Св.Илия” – построена през 1929г.; Параклис „Св.Архангел Михаил” 
         9.Кадиево: 
Църквата „Възнесение Господне”- построена през1936г. от населението с доброволен 
труд. Иконите в нея са дарение от по-будни и заможни хора в селото. 
        10. Крумово: 
Църквата „Св.Архангел Михаил” е посроена 1856-1861г. 
        11. Лилково:  
Православна църква „Св.Архангел Михаил” построена през 1907г.; 
Църква „Св.Св. Константин и Елена”; Параклис „Възнесение Господне” 
        12. Марково:  
Каменна църква „Св.Неделя” запазена и до днес; Църквата 
„Св.Троица” е една от най- забележителните църкви в района.Построена от 1871-1876г., 
реставрирана, изографисана с позлатен иконостас. 
       13.Първенец:  
Православен храм „Св.св. Константин и Елена” – строежът е започнат през 1876г и 
църквата е осветена през 1879г. от Пловдивския митрополит Панарет; 
Реставрирана църква „Св.Фотиния” 
       14. Ситово:  
Източно православна църква „Св.Петка”; Църквата „Св.Богородица”; 
Около селото има параклиси на много светци. 
       15. Устина: „Св.св.Кирил и Методий” 
       16. Храбрино: Църквата „Св.Харалампий” построена през 1852г. 
       17. Цалапица: „Св.Харалампий” изградена през 1848г. 
       18.Ягодово: Параклис „Св.св Петър и Павел”; Православен храм „Света 
Богородица”. 

 
2.2.6. Транспортна и техническа инфраструктура  

              Като възли за интермодални превози (автомобилен и жп транспорт), в основната 
ТЕN-Т мрежа на територията на страната са включени София, Пловдив, Горна 
Оряховица и Русе, а в разширената - Драгоман и Свиленград. В ЮЦР това са 
интермодалните терминали: ИМТ "Пловдив" - включен в основната ТЕN-Т мрежа на 
територията на страната. Проектът „Изграждане на интермодален терминал в Южен 
централен район-Пловдив", който обхваща изработване на технически проект и 
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строителство на ИМТ е изпълнен с финансиране по ОП „Транспорт" 2007 - 2013г. 
Терминалът е изграден и отдаден на концесия. ИМТ "Пловдив" се явява част от 
коридора на основната ТЕN-Т мрежа- „Ориент/ Източно-Средиземноморски" и напълно 
отговаря на изискванията за осъществяване на интермодални превози между два вида 
сухопътен транспорт, съгласно изискванията на ЕС. 
             Едно от основните задължения на общината е да подсигури транспортните 
връзки на населението в общината с общинския и областен център Пловдив и съседните 
общини. В община „Родопи“ това се осъществява с автобусен и железопътен транспорт, 
като масови превозни средства, както и с лек автомобилен транспорт по уличната и 
пътна мрежа на общината. През територията на община „Родопи“ минава пътя София-
Пловдив-Смолян и ж. п. линията София - Пловдив - Свиленград. 

На територията на община „Родопи“ има изградена общинска пътна мрежа 140,4 
км. 

Таблица 6 Общински пътища в община „Родопи“ - състояние 
Път № Наименование Километраж 

От км До км 
Дължина 

(км) 
Клас Състояние* 

PDV1190 / I - 8 / Пловдив - Граница 
общ. (Пловдив - „Родопи“) - 
Ягодово - Граница общ. 
(„Родопи“ - Садово) - 
Катуница - Болярци - Граница 
общ. (Садово - Асеновград) - 
Избеглии / PDV1011 / 

2,500  
 
 

7,700 5,200 1 добро 

PDV1251 /III-8602, Пловдив-
Брестовица / Злати трап - жп 
гара Каблешково - Оризари / I 
- 8 / 

0,000 4,280 4,280 1 отлично 

PDV1252 /I-8,Пазарджик - Пловдив  - 
Цалапица / III - 8005 / 0,000 2,495 2,495 1 добро 

PDV1253 / II - 86, Пловдив - 
Асеновград / - Крумово - жп 
гара Крумово - Ягодово / 
PDV1190 / 

0,000 7,200 7,200 1 задоволително 

PDV1255 II - 86, Пловдив,  кв. 
Коматево - п.к. Белащица / - 
Марково - Граница общ. ( 
„Родопи“ - Куклен ) - 
Гълъбово / III - 8604 / 

0,000 7,070 7,070 1 задоволително 

PDV1322 / III - 375, Ново село - 
Пловдив / Йоаким Груево - 
Граница общ. (Стамболийски 
- „Родопи“) - Брестовица / III 
- 8602 / 

0,700 4,540 3,840 1 незадоволител
но 

PDV1323 / III - 866 / Стамболийски - 
Йоаким Груево - Граница 
общ. (Стамболийски - 
Перущица) - Перущица - 
Граница общ. (Перущица - 

19,230 32,330 13,100 1 задоволително 
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„Родопи“) - Скобелево - 
Чурен 

PDV2250 / III - 8602, Златитрап - 
Перущица /Брестовица - 
Първенец - Марково / 
PDV1255 / 

0,000 12,200 12,200 2 задоволително 

PDV2254   / III - 8606, Пловдив - 
Брестник / - Граница общ. 
(„Родопи“ - Куклен) - Куклен 
/ III - 8606 / 

0,000 2,200 2,200 2 задоволително 

PDV2256   / III - 862, Първенец - 
Лилково / Храбрино - Извор 

0,000 4,750 4,750 2 задоволително 

PDV2258   III - 862, Първенец - Лилково 
/ - Бойково   

0,000 4,950 4,950 2 задоволително 

PDV3257 III - 862, Първенец - Лилково 
/ - Дедово   

0,000 9,015 9,015 3 добро 

PDV3259   / III - 862, Първенец - 
Лилково / - Ситово 

0,000 3,400 3,400 3 задоволително 

- Обходен път с. Белащица 0,000 4,020 4,020  добро 
 
Водоснабдяването на община „Родопи“ се осъществява от 89 водоизточника с 

дебит от 382 л/сек. Изградени са 39 водоема с общ обем от 6700м3 вода с налични 19 
помпени станции, посредством съществуваща тръбна мрежа, водата се отвежда до 20 
населени места, в които населението е от 200 до 5000 жители. Общата дължина на 
водопроводната мрежа е 367768 м., от които 278370 м. е вътрешно  
селищната такава. По-голям процент от водопроводната мрежа е изградена от 
етернитови тръби, с напълно изтекъл срок на ползване и амортизация. Водопроводната 
мрежа на община „Родопи“ се подържа и експлоатира от Държавна фирма  
„ВиК" ЕООД, гр. Пловдив – Район „Родопи“ и Район „Кричим“. 
             Състояние на съществуващата водопроводна мрежа на населените места над 
2000ЕЖ:  
ВС „Брани поле-Белащица“  
Водоснабдяването на с. Брани поле и с. Белащица се осъществява от 2бр. ТК и 1бр. ШК, 
разположени на площадка югозопадно от шосето Пловдив-Асеновград. Капацитет на 
водоизточника-26л/сек. Водата достига до село Брани поле, посредством 3подема и  
напорен водопровод с дължина 5,7км. Водата достига до ПС втори подем и два напорни 
резервоара/НР/500 и 400м3/ниска зона/. От тях, посредством ПС трети подем се достига 
до НР260м3 за с. Белащица и НР 260м3/висока зона/. Загуби по мрежата 50,94%. 
Изграденост на мрежата - 80% от АЦ тръби. Потребление -102л/ж/ден. Водопроводната 
мрежа е силно амортизирана и с много чести аварии.  
ВС “Брестовица“  
Водоснабдяването на с. Брестовица се реализира посредством 3бр.тръбни  
кладенеца, разположени в терасата на р. Въча. Общ капацитет на водоизточниците-
34л/сек. Водата достига до консуматорите посредством напорни тръбопроводи и 
резервоари НР500м3/ниска зона/, НР500м3 и 400/средна зона/ и 450м3/висока зона/. 
Потребление-123,3л/ж/ден. Изграденост-65,4% от АЦ тръби. Загуби 51-57%. 
Водопроводната мрежа е изграждана в периода 1970-1985год. и е с много чести аварии и 
измерени завишени нива на манган в периода 2020-2021г., което налага действия по 
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нейната рехабилитация за постигане устойчиво и качествено водоснабдяване на 
населеното място. 
ВС „Кричим –с. Устина  
Водоснабдяването на с. Устина се реализира посредством 3бр.тръбни кладенеца,  
разположени в терасата на р. Въча. Общ капацитет на водоизточниците-63,4л/сек. 
Водата достига до консуматорите посредством напорен тръбопровод и резервоари 
НР240м3 и НР100м3. Потребление-83,8л/ж/ден. Изграденост-60,2% от АЦ тръби. 
Загуби-76-82%. Водопроводната мрежа е полагана в периода 1973-1984год., с малки 
диаметри и е силно амортизирана. 
ВС “Крумово-Ягодово“.  
Водоснабдяването на с. Крумово и с. Ягодово се осъществява от 2бр. ТК, разположени  
на терасата на р. Чая. От ЧР с ПС 400м3, посредством напорни тръбопроводи водата се  
подава директно в мрежата на двете села. Капацитет на водоизточника-41л/сек. За с. 
Ягодово: Загуби по мрежата 39,5%. Изграденост на мрежата -98,4% от АЦ тръби. 
Потребление -101л/ж/ден. Водопроводната мрежа е силно амортизирана и с много  
чести аварии. Водопроводната мрежа е реализирана в периода 1970-1995год., с чести  
аварии. За с. Крумово: Загуби по мрежата 37,4%. Изграденост на мрежата -95,8% от АЦ  
тръби. Потребление -107,53л/ж/ден. Водопроводната мрежа е силно амортизирана и с 
много чести аварии. Реализирана в периода 1970-1983год. 
ВС “Марково“ 
 Водоснабдяването на с. Марково се реализира посредством 2бр.каптирани извора  
“Марата“ с дебит 7л/сек и 2бр. тръбни кладенеца с капацитет 10л/сек. Посредством два  
подема-водата достига до НР 400м3, 180м3 и 400м3 за вилна зона. Потребление 
115,35л/ж/ден. Изграденост-61,2% от АЦ тръби. Загуби-34-46%. Водопроводната мрежа 
е полагана в периода 1926-1987год. и е с много чести аварии. 
 ВС “Първенец“ 
 Водоснабдяването на с. Първенец се осигурява от 2бр. шахтови кладенеца, разположени 
в терасата на р. Първенецка/Тъмрашка, Върлещица/. Капацитет на водоизточниците-
12,6л/сек. Посредством тласкателен водопровод, водата постъпва в НР625м3. 
Потребление-111,5л/ж/ден. Реализирана е в периода 1971-1980год. Изграденост на 
мрежата -63,8% от АЦ тръби. Загуби 44,2%. Ежедневни аварии по мрежата.  
ВС “Цалапица“ 
Водоснабдяването на с. Цалапица се осъществява от 2бр. ТК с общ капацитет от  
16л/сек. Водоподаването е директно в мрежата, без напорен резервоар. Потребление- 
102,25л/сек. Загуби-40,79%. Изграденост на мрежата от АЦ тръби-92,6%. Силно  
амортизирана водопроводна мрежа, строена в периода 1969-1978год.  
Населените места под 2000ЕЖ-Селата Кадиево, Храбрино, Бойково, Дедово, Ситово, 
Лилково, Скобелево и Чурен се захранват от каптирани извори, упоменати в таблична 
форма по-горе и също с много аварии и амортизирана водопроводна мрежа. 
Захранването на с .Брестник се осигурява посредством собствен водоизточник-тръбен  
кладенец, напорен тръбопровод и НР 200 и 350м3. Селищната мрежа е силно  
амортизирана и с множество аварии. Всички населени места имат отредени Санитарно 
охранителни зони /СОЗ/ около водоизточниците и напорни резервоари за съхранение на 
добитата вода. 
                Съгласно разработената и реализирана стратегия за изграждане на 
канализационна мрежа и отвеждане на отпадъчните води от територията на град 
Пловдив, водите от родопската яка постъпват в канализационната мрежа на град 
Пловдив и от там в ГПСОВ Пловдив. За целта са изпълнени 3бр.“чакащи“ колектори, с 
крайна точка на Околовръстно шосе, в които постъпват отпадъчните води /2Qсухо/ от 
населените места на Община „Родопи“. 

       Понастоящем в „чакащия“колектор на „Кукленско шосе“ Бф800 са заустени 
водите на с. Брани поле, с. Брестник и гр. Куклен, а в „чакащите“ колектори при кв. 
“Коматево“ Бф800 и Бф600 са заустени външните колектори на с. Първенец и с. 
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Марково. 
Изграденост на канализационната мрежа в регулация: 
- с. Брани поле:изграден гл. колектор I ,гл. колектор Iа,част от второстепенната 
мрежа и външен колектор до гр.Пловдив 
- с. Марково-част от гл. колектор I и външен отвеждащ колектор до гр. Пловдив 
- с. Първенец-гл. колектор I, канализация на кв.“Терасите“ и външен отвеждащ  
колектор до гр.Пловдив. 
- с. Брестовица-част от гл. колектори  I и  II.Има одобрена от ОБ С площадка за ПСОВ. 
- с. Устина| част от гл. колектори  I и  II. Има одобрена от ОБ С площадка за ПСОВ. 
- с. Цалапица-изграден гл. колектор IV и част от гл. кол. II. Има одобрена от ОбС 
площадка за ПСОВ. 
- с. Крумово-изградени гл. колектори I и част от гл. кол. II. Има одобрена от 
ОБ С площадка за ПСОВ. 

- с. Ягодово-изграден част от Главен колектор I. Водите от селото ще се отвеждат в 
ГПСОВ Пловдив. 
- с. Брестник-има частично изградена вътрешна канализационна мрежа и външен 
отвеждащ колектор до гр.Пловдив. 

               На територията на Община „Родопи“ понастоящем няма изградени селищно 
пречиствателни станции за отпадъчни води. В  канализационната мрежа на гр. Пловдив 
са заустени водите на с. Брани поле, с. Първенец, с. Марково и с. Брестник. 
              Изградената мрежа за НН - Ниско напрежение е 420 км в община „Родопи“. Има 
построени 78 ТП-Трафопоста. Електроенергийната система в общината е добре развита и 
оразмерена да поеме много по-голямо натоварване, което би улеснило бъдещите 
консуматори и би стимулирало икономическото развитие. Значителна част от 
съоръженията средно и ниско напрежение са в експлоатация повече от 20 години. Част 
от стълбовете и кабелната мрежа е с изтекъл срок на годност. Съществуват проблеми в 
отделни селища (Ягодово) и квартали с пад на напрежението над допустимите норми, 
произтичащо от дълги мрежи с малки сечения и недостатъчен брой трафопостове 
Всички населени места в общината са електрифицирани, но преносната мрежа (36% 
морално и физически износена) до и във тях се нуждае от реконструкция и 
модернизация.  
              Държавни магистрални газопроводи минават през общинските селища – 
Крумово и Ягодово. Магистрален газопровод минава, също в близост до общинското 
селище - Цалапица. 

3. Основни изводи от анализа на текущото състояние при 
управлението на отпадъците   

За целите на разработването на Програмата за управление на отпадъците на 
община „Родопи“ бяха изготвени подробни анализи на текущото състояния при 
управление на отпадъците в общината. По-долу са представени основните констатации, 
изводи и препоръки от анализите. Подробните анализи са представени в Приложение 
към ПУО. 

3.1. Нормативни и програмни документи на община 
„Родопи“  относно управление на отпадъците 

 Законодателството относно управление на отпадъците, прието през последните 
години, поставя високи и конкретни изисквания към местните власти  относно 
подобряване на йерархията на управление на потоците отпадъци, за които отговорност 
носят общините. Несправянето с тези задължения води до сериозни финансови 
последици за общините и съответно – за населението и бизнеса. 
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 Нормативната уредба и програмните документи на община „Родопи“ в 
разглежданата област се основават на националното законодателство и следват 
националната политика по управление на отпадъците.   

 Анализът на общинските наредби показва, че община „Родопи“ има опит и 
традиции в разработването и прилагането на местна нормативна уредба по управление 
на отпадъците.  

 Община „Родопи“ е приела Наредба за управление на отпадъците с Решение № 
381, Протокол № 21 от 25.06.2009г. След промените в ЗУО и от 2012 г., Община 
„Родопи“ приема нова, актуална и съобразена с новите изисквания на ЗУО ,  Наредба 
Управление на битови отпадъци, строителни  отпадъци, биоразградими отпадъци,  
опасни отпадъци от бита и масово разпространени отпадъци/БО, СО, БИОО, ОБО и 
МРО/, приета с Решение № 284, Протокол 18 от 23.10.20214 г. на Общински съвет – 
„Родопи“. Така приетата наредба е в съответствие с действащите нормативни актове от 
по-висок порядък, променени през последните години, привеждат я в съответствие с 
политиката на община „Родопи“ за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, 
оползотворяването им и намаляване на количеството депониран отпадък. Промените 
внасят по-голяма яснота при управление на специфичните потоци отпадъци – 
биоразградими, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, опасни отпадъци. Препоръчително е при 
следващи изменения Наредбата да се допълни с текстове, регламентиращи задълженията 
на лицата, извършващи дейности по събиране и предаване за рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, да предоставят данни в общината за събраните и 
предадени количества отпадъци по ред, образец и периодичност, утвърдени със заповед 
на кмета на общината. Подобни разпоредби са от ключово значение, тъй като събирането 
на информация за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите 
отпадъци е от съществено значение, за да може общината да докаже пред МОСВ 
изпълнение на целите – и съответно освобождаване от заплащане на отчисления за 
депониране по чл.64 от ЗУО. 

 Община „Родопи“ има натрупан опит и изпълнява нормативните си задължения 
за разработването на общински програмни документи, в т.ч. относно управление на 
отпадъците. Модерното управление на отпадъците е сред програмните приоритети на 
общината, видно не само от тематичните програми, отнасящи се до околната среда, но и 
от общите планови документи, които включват интегрирано развитие на общината за 
периода до 2028 г. Общината е предприела своевременно действия за разработване на 
общинска Програма за управление на отпадъците, към която като неразделна част се 
разработва подпрограма за предотвратяване на образуването на отпадъците. 

 В периода на Програмата до 2028 г. общината ще предприеме своевременни 
промени в местната нормативна уредба за отпадъци в случай на съществени промени в 
националното законодателство, които налагат промени в наредбите на общината. 
Например очакваната промяна на методиката на определяне на такса битови отпадъци 
ще наложи промени в Наредбата на определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на община „Родопи“. 
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3.2. Количество и състав на отпадъците   

Изготвените анализи на количествата и морфологичния състав на отпадъците, 
генерирани в община „Родопи“, тенденциите и прогнозите за периода до 2028 г. 
очертават необходимите мерки, които общината следва да предприеме. 

Битови отпадъци  

Таблица 7 

Година Отпадъци 
годишно в 

тонове 

Брой жители Средно 
количество 
отпадъци на 
жител кг/ж/г 

2017 г 13047,680 27141 480,737 

2018 г 12783,520  27279 468,621 

2019 г 13798,429 27354 504,439 

2020 г 13788,380 27235 506,274 

Източник: община „Родопи“, ГРАО 

 Годишните количества генерирани битови отпадъци на територията на община 
„Родопи“ от 2017 г до 2020 г. се увеличават. Населението на общината също се 
увеличава за периода 2017 - 2020 г, годишната норма на натрупване на отпадъци на 
човек от населението през последните години е с тенденция към леко увеличаване, 
което не е в унисон със световната тенденция. 

 За периода 2017 - 2020 г нормата на натрупване е с по-неблагоприятна стойност от 
средната за страната. От анализа на съществуващите данни и тенденциите при 
проучванията в страната, може да бъде предположена като най-реалистична за 
момента норма на натрупване, публикувана в разработената от МОСВ „Методика 
за определяне на морфологичния състав на отпадъците“. Там норма на натрупване 
за населени места с  25-50 хил. ( където попада община „Родопи“) е 334.9 кг/ж/г, за 
населени маста с 3-25 хил. е 295.5 кг/ж/г,  а за селища под 3 хил. жители, нормата е 
още по-ниска - 241.7 кг/ж/г. Видно е, че за периода 2017 – 2020 г община „Родопи“ 
не покрива тези стойности. 

 Общината следва да планира и изпълни мерки за намаляване на депонираните и 
увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, за да 
изпълни европейските и национални цели за отпадъците за предстоящия период до 
2028 г. в съответствие със ЗУО и Наредбата за разделно събиране на 
биоотпадъците. 

            Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и районирането в 
Националната програма за управление на отпадъците на територията, контролирана от 
РИОСВ – Пловдив има вече създадени Регионални сдружения на общини, за 
експлоатацията на съществуващите регионални депа и съоръжения за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъците. 
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             Община „Родопи“ ползва Регионално депо за неопасни отпадъци, разположено в 
с. Цалапица, общ. „Родопи“, включващо общините Пловдив, Марица, „Родопи“, 
Стамболийски, Съединение, Раковски, Кричим, Перущица и Брезово, обединени в 
Регионално сдружение за управление на отпадъците-Пловдив (РСУО-Пловдив) със 
седалище Община Пловдив. 
             През последните години се наблюдава постоянна тенденция към все по пълно 
покриване на разходите за управление на отпадъците от приходите от такса „смет". За 
съжаление обаче действащият Договор за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди 
битови отпадъци е сключен през 2008 г. е с параметри, които към днешна дата на фона 
на бързоразвиващите населени места като площи и територии с новопостроени жилищни 
комплекси и райони, създават трудности  свързани с  сметоизвозваща техника по 
отношение на достъпност до обектите за обслужване от една страна и постоянната 
необходимост от подмяна на амортизираните и доставка на допълнителни брои съдове за 
смет. 

             Общината е намерила решение на проблема с отпадъците като е организирала 
събирането и  извозването  на  твърдите  битови  отпадъци  в  цялата  община,  разделно  
събиране  на отпадъците, техническо осигуряване на сметосъбирането и 
сметоизвозването, намаляване обема на отпадъците още в мястото на тяхното 
продуциране. Общинското ръководство ще продължи да полага усилия за да запази 
водещото място на общината при оказването на услуги на населението свързани с 
управлението на отпадъците като специално внимание ще бъде насочено към все по 
пълно привличане на обществеността в този процес. 

Строителни отпадъци 
С приетия през 2012 г. ЗУО отпадна задължението на общините да осигуряват 

депа за строителни отпадъци. Кметът на общината отговаря за организиране на 
събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна 
дейност, образувани от домакинствата на територията на общината, съгласно чл. 19, ал. 
3, т.5 от ЗУО.  

В Общината основното количество строителни отпадъци се генерират от 
дейността на фирми, извършващи строителна и ремонтна дейност. Делът на физическите 
лица, генериращи строителни отпадъци главно при ремонт на жилища е незначителен 
спрямо другите количества. 

Генерираните строителни отпадъци не могат да се определят точно, поради 
факта, че към тяхното количество са включени земни маси и инертни материали. 

В община „Родопи“, строителните отпадъци се формират основно от 
строителството, реконструкцията и ремонта на сградите, улици и пътища (когато 
Общината е възложител на СМР или на дейности по разрушаване на сгради, 
включително принудително премахване на строежи и от ремонтната дейност на 
домакинствата), като делът им в общото количество на ТБО не е голям. 

Община „Родопи“ е осъществила проект с наименование „Изграждане на депо за 
инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни 
отпадъци с цел последващото им оползотворяване”, в рамките на имот с №59032.14.60, 
с. Първенец, местност „Чакъла“ община „Родопи“, област Пловдив“. Проекта е на етап 
одобрение на ПУП. Изготвен е Доклад за екологична оценка на ПУП – ПРЗ и ПП 
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„Изграждане на депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с цел 
последващото им оползотворяване“ от 10.06.2019г.  

Общината решава въпросите със строителните отпадъци и от разрушаване на 
сгради чрез транспортирането им до площадка в село Първенец. Строителните отпадъци 
в количество не надвишаващо 1 м3 се събират на определени за целта площадки или 
съдове тип „Лодка“ осигурени и доставени от Общината. Обслужването на съдовете и 
площадките става след заявка от Кмета на съответното място. 
Когато количеството на строителните отпадъци надвишава 1 м3: 
1. отпадъците се предават срещу заплащане на специализирана фирма, притежаваща 
разрешително по чл. 35 от ЗУО; 
3.  доставянето на съд за строителните отпадъци става след подаване на заявление в 
кметството на съответното населено място или специализирана фирма, притежаваща 
разрешително по чл. 35 от ЗУО. 

За да подобри йерархията на управление на този поток отпадъци и да намали 
количествата на строителните отпадъци в потока смесени битови отпадъци, които се 
транспортират за депониране, препоръчително е община „Родопи“ да направи следното: 
 Препоръчително е община „Родопи“ да предприеме допълнителни действия за 

разделно събиране от домакинствата на строителните отпадъци от малки ремонтни 
дейности, в резултат на което да се постигне намаляване на количествата на 
депонираните смесени битови отпадъци и подобряване на техния състав от гледна 
точка на извличане на рециклируеми отпадъци.  

 Препоръчително е общината да обсъди възможностите за рециклиране на 
общинско ниво или на регионален принцип на отпадъците от строителство и 
ремонти с други съседни общини и по възможност със строителния бизнес, както и 
възможностите за повторно използване на строителни материали от селективно 
разрушени сгради. 

Отпадъци от утайки от ПСОВ 
На територията на Община „Родопи“ понастоящем няма изградени селищни 

пречиствателни станции за отпадъчни води.  
              Съгласно разработена и реализирана стратегия за изграждане на канализационна 
мрежа и отвеждане на отпадъчните води от територията на град Пловдив, водите от 
родопската яка постъпват в канализационната мрежа на гр. Пловдив и от там в ГПСОВ 
Пловдив. За целта са изпълнени 3бр.“чакащи“ колектори, с крайна точка на 
Околовръстно шосе, в които постъпват отпадъчните води /2Qсухо/ от населените места 
на Община „Родопи“. 
              Понастоящем в „чакащия“ колектор на „Кукленско шосе“ Бф800 са заустени 
водите на с. Брани поле,с. Брестник и гр. Куклен, а в „чакащите“ колектори при кв. 
“Коматево“ Бф800 и Бф600  са заустени външните колектори на с. Първенец и с. 
Марково. 
              Отговорността за оползотворяване на утайките е на регионалния оператор ВиК 
Пловдив. 

3.3. Инфраструктура за управление на отпадъци 

Инфраструктура за битовите отпадъци 
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Основните изводи и препоръки за състоянието на инфраструктурата за събиране, 
транспортиране и третиране на битовите и строителните отпадъци са основата за 
формулиране на препоръките за развитието на тази инфраструктура и на съответните 
мерки в програмата за управление на отпадъците:  
 Община „Родопи“ осигурява условия, при които всеки притежател на битови 
отпадъци да се обслужва от лица по чл. 35 от ЗУО, на които е предоставено право да 
извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или 
обезвреждане; Предприемат се мерки за оптимизиране графиците за сметосъбиране и 
сметоизвозване и за осигуряване на необходимата като качество и количество 
инфраструктура при прилагане на оптимална честота на транспортиране на 
отпадъците, които към момента са достатъчни. Населението на община „Родопи“ е 
100% обхванато от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. 
Услугата  по събиране и транспортиране на битови отпадъци, се извършва от фирма 
„КМД“ ЕООД – гр. Пловдив, съгласно Договор № 41/16.05.2008 г. 
 Община „Родопи“ има сключен договор  с фирма „БУЛЕКОПАКТ“ АД за 

организиране и въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки с контейнери тип „Ракла и Иглу“.  

 Община „Родопи“ извозва за депониране събраните смесени битови отпадъци от 
територията на общината до Регионалното депо за неопасни отпадъци – Цалапица, 
на което депонират битовите си отпадъци общините от РСУО – Пловдив. 

 Общината не е осигурила съдове за разделно събиране на градински 
биоразградими отпадъци и за хранителни отпадъци. Препоръчително е 
осигуряване на съдове и въвеждането на система за разделно събиране на 
биоотпадъци - хранителни - с оглед намаляване на количествата извозвани и 
депонирани на регионалното депо от тези потоци отпадъци, след осигуряване на 
съответната инсталация.  

 Общината провежда два пъти годишно кампании сред населението за събиране на 
отпадъци от бита. 

 Общината  е извън хипотезата на чл. 19, ал.3, т. 11 от ЗУО и няма площадка за 
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, където 
ще могат да се предават от страна на населението безвъзмездно хартия и картон, 
пластмасови отпадъци, пластмасови и метални опаковки, някои опасни домакински 
отпадъци, лекарства с изтекъл срок на годност, ИУЕЕО, НУБА и едрогабаритни 
отпадъци. Въпреки това е препоръчително,  Общината да предприеме  мерки и 
действия по изграждане на поне една подобна площадка. 

 Общината следва да предприеме действия съвместно с други общини от 
регионалното сдружение за осигуряване на инфраструктура и начини за 
оползотворяване и рециклиране на хранителните отпадъци и биоразградими 
градински отпадъци.  
 

         Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

 На територията на общината има съоръжение за третиране на строителните 
отпадъци. В тази връзка са предприети действия за изграждане на площадка за 
реализацията на инвестиционното предложение на община „Родопи“ - за 
изграждане на „Депо за инертни отпадъци и Съоръжение за третиране на отпадъци 
от строителство и разрушаване с цел последващото им оползотворяване, в рамките 
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на ПИ 59032.14.60, по кадастралната карта на с. Първенец, местност „Чакъла“, 
община „Родопи“, област Пловдив 

 Общината решава въпросите със строителните отпадъци и от разрушаване на 
сгради чрез транспортирането им до площадка в село Първенец, като за целта е 
осигурила срещу заплащане услуга на гражданите и юридическите лица за 
предоставяне на контейнер и транспортирането му до депото. 

 
          Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ПСОВ  
          На територията на Община „Родопи“ няма изградени селищни пречиствателни 
станции за отпадъчни води. 
          Съгласно разработена и реализирана стратегия за изграждане на канализационна 
мрежа и отвеждане на отпадъчните води от територията на град Пловдив, водите от 
родопската яка постъпват в канализационната мрежа на гр. Пловдив и от там в ГПСОВ 
Пловдив. За целта са изпълнени 3бр.“чакащи“ колектори, с крайна точка на 
Околовръстно шосе, в които постъпват отпадъчните води /2Qсухо/ от населените места 
на Община „Родопи“. 
          Отговорността за оползотворяване на утайките е на регионалния оператор ВиК 
Пловдив. 

3.4. Закриване и рекултивация на депа с преустановена 
експлоатация и нерегламентирани сметища 

 Няма закрити депа, както и такива с преустановена експлоатация или които не 
отговарят на изисквания. До средата на 2006г. община „Родопи“ е предприела 
действия за закриване на съществуващите селски сметища, които не са отговаряли 
на изискванията. С решение №09-11-00/09.09.2005 г. е утвърден и изпълнен план за 
привеждане в съответствие с нормативните изисквания на селските сметища, 
разположени на територията на общината за своевременното почистване на 
замърсени с отпадъци терени.  

3.5. Съществуващи схеми за събиране, транспортиране и 
третиране на отпадъците 

 Организираната система за събиране и транспортиране на смесените битови 
отпадъци обхваща 100% от територията на община „Родопи“. 

 Въведени са схеми за разделно събиране на няколко потоци битови отпадъци. 
Общината е осигурила услуги за разделно събиране на масово разпространени 
отпадъци, като е сключила договорни споразумения с организации за 
оползотворяване и лица с разрешителни по ЗУО за прилагане на схеми за разделно 
събиране на четири групи масово разпространени отпадъци - отпадъци от опаковки 
от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло, ИУМПС. 

 Общината не е въвела схема за разделно събиране и оползотворяване на 
градинските биоотпадъци и за хранителните отпадъци. 

 Общината не е въвела схема за разделно събиране на ИУЕЕО, НУБА и ИУГ и 
едрогабаритни отпадъци. 
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3.6. Финансиране на управлението на отпадъците 

 Разходите за управление на отпадъците имат най-висок дял в общите разходи за 
опазване на околната среда в България, като този дял непрекъснато нараства и 
изпреварват всички останали сектори на околната среда. 

 Принципът „замърсителят плаща” не се прилага изцяло при определяне на такса 
битови отпадъци. В зависимост от въведените на национално ниво методики за 
определяне на такса битови отпадъци, община „Родопи“ ще предприеме действия 
с цел по-пълно прилагането на принципа и справедливо заплащане на услугите 
от страна на всички групи генератори на отпадъци.   

 Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират 
подобни на битовите отпадъци. Схемата се прилага за битовите отпадъци от 
домакинствата (с изключение на 6 групи МРО) и за отпадъци, подобни на 
битовите, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от 
домакинствата, но образувани от други източници. Задължени лица са 
домакинствата и лицата, които образуват битови отпадъци и подобни на 
битовите отпадъци. Задължените лица заплащат такса битови отпадъци, с 
приходите от която се финансира функционирането на схемата. Понастоящем 
размерът на таксата се определя масово като промил от данъчната 
оценка/отчетната стойност на имотите на гражданите, фирмите и институциите, 
което води до неспазване на принципа „замърсителят плаща“. През 2017 г. бе 
приет ЗИД на ЗМДТ, с който бяха въведени нови основи за определяне на такса 
за битови отпадъци. След няколко отлагания, към настоящия момент за стартова 
година на новия механизъм за определяне на такса битови отпадъци е приета 
1.01.2022 г.  

 Събираемостта на приходите от такса битови отпадъци е висока. Въпреки това 
приходите от такса битови отпадъци в община „Родопи“ са по-ниски от 
средствата, които общината изразходва за управлението на отпадъците. Този 
факт показва, че общината следва да преразгледа политиката за определяне на 
такса битови отпадъци, така че да покрива разходите и да разширява и подобрява 
услугите, свързани с управление на отпадъците.   

 В структурата на разходите най-висок дял имат разходите за събиране и 
транспортиране на смесените битови отпадъци. Размерът на заплащаните 
отчисления по чл. 64 от ЗУО нараства значително през анализирания период, тъй 
като годишната норма на натрупване на отпадъци на човек от населението се 
увеличава. Това се дължи на променящите се потребителски навици и начин на 
живот на домакинствата и на дейността на промишлени предприятия, търговски 
обекти и заведения. В същото време размерът на отчисленията за един тон 
отпадъци нараства всяка година. Общината трябва да предприеме мерки за 
предотвратяване на образуването на отпадъци и нарастване на количествата 
разделно събрани, рециклирани и оползотворени отпадъци, за да намали 
разходите за отчисления за депониране. 

 ОПОС е също водещ източник за финансиране на публична инфраструктура в 
управлението на битовите отпадъци. Очаква се през новия програмен период да 
се финансират проекти в тази област. 
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3.7. Административен капацитет за управление на 
отпадъците 

 Възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета на 
общината са обезпечени чрез функциите на административните звена в 
общинската администрация. Разпределението на функциите е ясно и няма 
припокриване на функции в хоризонтален и във вертикален аспект. В структурата 
на Община Родопи ангажирани с дейностите по опазване на околната са 
назначени:  Главни експерт “Екология” – 2 бройки. 

 Към Общински съвет  като орган на местното самоуправление, е създадена 
Постоянна комисия по околна среда, състояща се от 7 члена. На заседания 
комисията разглежда представените материали или докладни записки и приема 
становища, които се представят на Заседание на Общинския съвет. 

 Общинският съвет е този, който обсъжда и взема решение за определяне размера 
на местните данъци и такси, в това число и на такса „битови отпадъци“ по Закона 
за местните данъци и такси. 

 Контролна дейност  
Контролът се разглежда в три аспекта:  
- превантивен контрол, осъществяван чрез процедурите по ОВОС /оценка на 
въздействието върху околната среда/, чрез който се цели още в етапите на 
планиране и проектиране на т.нар. малки обекти да се предотврати замърсяването 
или увреждането на околната среда;  
- текущ контрол - чрез постоянно или периодично наблюдение както на 
състоянието на компонентите на околната среда, така и на потенциалните 
източници на замърсяване и увреждане на околната среда, а също така и за 
спазване на изискванията на нормативните документи по ОС;   

      - последващ контрол - за спазване изпълнението на издадените разрешителни,     
     предписания и решения по ОВОС.  

Контролната дейност се предвижда да се подобри чрез:  
Контрол на предприятията /съвместен контрол с РИОСВ/; подобряване на 
координацията между контролните органи на различно подчинение; максимално 
използване възможностите на НПО да участват в и да подпомагат контролната дейност 
на инспектората за подобряване на уменията и подходите за налагане на глоби и 
санкции; както и за изискванията на новото законодателство - въвличане на 
обществеността в осъществяването на контрол, мотивиране на гражданите за съдействие 
на контролния процес.  

 Участие в ЕЕС към РИОСВ и становища по представяните Доклади по ОВОС на 
проекти и действащи предприятия /организиране и участие в обществените 
обсъждания на Докладите по ОВОС.  

  Участие в комисии за проверки на сигнали и жалби на граждани 
 Изпълнението на всички възложени функции е на едно добро ниво. Общината 

има капацитет за разработване и изпълнение на нормативни и планови документи 
и големи инфраструктурни проекти, за осигуряване на услуги за отпадъците. 
Необходимо е засилване на контролната дейност по отношение нерегламентирано 
изхвърляне на отпадъци и санкциониране на нарушителите, като се търси 
съдействие от органите на МВР. 
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 Квалификацията на служителите с функции за управление на отпадъците е на 
много добро ниво. Броят им обаче е недостатъчен за изпълнение в пълен обхват 
на възложените функции свързани с всички аспекти на околната среда.  

3.8. Информиране на обществеността по въпросите на 
управление на отпадъците 

 Община „Родопи“ има дългогодишен опит и устойчива практика за информиране 
на обществеността. Общината поддържа на интернет страницата си секция, в 
която публикува разнообразна информация относно различни аспекти от 
управление на отпадъците. Този систематизиран подход  улеснява достъпа на 
гражданите до полезна информация за отпадъците и тяхното управление. 
Общината прилага много добри практики за информиране на гражданите, като 
информацията обхваща всички отпадъчни потоци, за които общината предоставя 
услуги директно или чрез външни организации. Тази дейност обаче не е 
достатъчна за стимулиране на населението да съблюдава задълженията относно 
управлението на генерираните битови отпадъци. Липсата на целенасочени 
кампании за повишаване на общественото разбиране относно управлението на 
отпадъците пречи да се намали общата незаинтересованост и неспазване на 
нормативните разпоредби относно отпадъците, които се явяват проблем в 
общината.  

 Необходимо е общината да съчетае информационната дейност с провеждане на 
целенасочени разяснителни кампании и предоставяне на подходящи стимули за 
специфични целеви групи, с цел изграждане на екологосъобразни навици и 
поведение сред населението за предотвратяване, намаляване и разделно събиране 
на отпадъците. 

3.9. Прогнози. 

Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община „Родопи“ за периода 
2021-2028 г. е изготвена въз основа на два компонента: 

 Демографска прогноза за периода 2021-2028 г. 

 Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител и прогноза за нарастването ѝ. 

За периода 2017г. – 2020г. нормата на натрупване на смесените битови отпадъци 
и разделно събраните отпадъци бавно се увеличават. За целите на прогнозата се прави 
допускането, че тази тенденция трябва да спре, в резултат от мерките за предотвратяване 
образуването на отпадъци, които община „Родопи“ следва да предприеме във връзка с 
изпълнението на програмата за управление на отпадъците.  
Подробните прогнози са представени в Приложение към ПУО. 
 Прогнози относно постигане на целите за рециклиране на битовите  отпадъци, 

съгласно чл.31, ал.1, т.3 и т.4 от ЗУО 
Изготвените прогнози показват, че община „Родопи“ следва да изпълни заложените цели 
за рециклиране на битовите отпадъци, като предприеме действия за увеличаване делът 
на разделно събраните отпадъци от общия поток смесени битови отпадъци. 
 Прогнози относно постигане на целите  за намаляване на количествата битови 

отпадъци на депата съгласно чл.31, ал.1, т.6 от ЗУО 
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Изготвената прогноза показва, че община „Родопи“ следва да постигне заложените  цели 
за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата като предприеме действия 
за: 
- изграждане система за събиране и компостиране на зелени отпадъци;  
- извеждане на текстилните отпадъци от общия поток битови отпадъци; 
- проучване възможността за третиране на хранителните отпадъци на регионален 

принцип или в инсталации в региона; 
 По експертна оценка количествата на образуваните строителни отпадъци не се 

очаква да се променят значително, тъй като общинският план за развитие на 
общината не предвижда по-голямо развитие на строителния бранш от сегашното 
му състояние. 

4. SWOT анализ 

SWOT анализът е инструмент в планирането, който изхожда от идеята за 
разделянето на обекта на стратегическия анализ от средата, в която той функционира. 
Обектът на стратегически анализ се разглежда откъм неговите „силни страни” и „слаби 
страни”. Средата, в която функционира обектът на стратегически анализ, се 
диференцира на „възможности” и „заплахи”. 

 Силните страни (Strengths) са достижения, ресурс, умение или друго преимущество, 
което притежава секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава 
сравнително предимство. 

 Слабите страни (Weaknesses) представляват ограниченията или недостигът на 
ресурси, умения и способности, които възпрепятстват развитието на сектора. 

 Възможностите (Opportunities) представляват най-благоприятните елементи на 
външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се 
възползва или би могъл да се възползва. 

 Заплахите (Threats) са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те 
поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние.  

Въз основа на направените констатации и изводи от анализа на текущото 
състояние при управлението на отпадъците в община „Родопи“ беше направен SWOT 
анализ с цел да се разграничат силните страни и възможностите, свързани с 
управлението на отпадъците в общината и да се планират цели и мерки за преодоляване 
на слабите страни и превръщане на заплахите във възможности. Направеният SWOT 
анализ на управлението на отпадъците в община „Родопи“ показва посочените по-долу 
резултати. 
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Достижения и силни страни 

 Разработени са стратегически и нормативни документи, които се 
фокусират върху действия с цел решаване на съществуващите проблеми.  

 Общината е осигурила значителен брой инфраструктурни обекти за  
предварително третиране и обезвреждане на смесените битови отпадъци. 

 Общината е организирала прилагане на схемата за разширена отговорност 
на производителя за масово разпространени отпадъци, чрез партньорство 
с  организациите за оползотворяване на МРО.  

 Изградени са предпоставки за участието на  обществеността в 
управлението на отпадъците – публични обсъждания, предоставяне на 
подробна информация и др. 

 Въведен е регионален принцип на управление на отпадъците; 

 Изграден е значителен административен капацитет. 

 

 

Проблеми и слаби страни 

 Нивото на депониране на отпадъците е високо. 

 Община „Родопи“ е с лоши стойности от средните стойности за страната 
по показателя „норма на натрупване на битови отпадъци на жител”.  

 Липсва инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на 
хранителните биоотпадъци и градински биоотпадъци. 

 Липсва организация за събиране и предаване на образувани ИУЕЕО, 
НУБА и ИУГ и опасни отпадъци. 

 Не са въведени механизми за защита на социално слабите слоеве от 
населението, което ограничава увеличаването на размера на такса битови 
отпадъци и осигуряване на финансови ресурси за инвестиции в сектора на 
управление на отпадъците. 

 Недостатъчна ангажираност на жителите за спазване на изискванията за 
регламентирано изхвърляне на отпадъци. 

 Не се прилагат целенасочени мерки и стимули, които да допринесат за  
предотвратяване образуването на отпадъци. 

 Липсва мониторингова система, която да отчита удовлетвореността на 
обществеността от услугите по управление на отпадъците. 

 

Възможности 

 Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на 
проблемите, свързани с ефективното управление на отпадъците. 

 Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразно и 
ефективно управление на отпадъците. 

 Нови ефективни технологии, позволяващи рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците. 

 

Заплахи 

 Повишаване на такса битови отпадъци за населението, съобразно промени 
в законодателството на ЕС. 

 Намаляваща държавна подкрепа към местната власт за изпълнение на 
законовите задължения в сферата на управление на отпадъците. 

 Налагане на санкции на местната власт при неспазване изискванията на 
нормативната уредба в сферата на управление на отпадъците. 
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 Механизми за включване на обществеността при вземане на решения, 
свързани с управление на отпадъците - публични обсъждания, 
информация чрез медии и интернет. 

 Необходимите публични инвестиции и оперативни разходи за управление 
на отпадъците съобразно нормативните изисквания и достигане на 
набелязаните цели са значителни; 

 Увеличаващи се разходи за дейностите за сметосъбиране и депониране на 
отпадъците. 

 Слаба покупателна способност на домакинствата и трудност на 
нискодоходните групи да отделят допълнителни средства за услуги и 
дейности, свързани с управление на отпадъците. 
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5. Цели на ОПУО 2021-2028 г. и подпрограми за тяхното 
постигане  

5.1. Цели на Програмата 

Отправна точка за определяне на стратегическите цели на Програмата за 
управление на отпадъците за периода до 2028 г. на община „Родопи“ са: 

- целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективно 
използване на ресурсите, респ. предвижданията на Националния план за управление на 
отпадъците 2021-2028 г.,  

- направените изводи и препоръки от извършените анализи на текущото 
състояние на управлението на отпадъците на територията на община „Родопи“, 
представени по-горе в т.3, 

- SWOT анализът на управление на отпадъците, представен по-горе в т.4. 
Целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективното 

използване на ресурсите са посочени в националните нормативни и програмни 
документи за отпадъците. ЗУО и наредбите по прилагането му поставят конкретни 
количествени цели, които общините следва да изпълнят поетапно до 2035 г. както 
следва:  
 най-късно до 31 декември 2025 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 55 на сто от общото тегло на 
тези отпадъци, а именно: 
- 31 декември 2021 г. – 51 на сто; 
- 31 декември 2022 г. – 52 на сто; 
- 31 декември 2023 г. – 53 на сто; 
- 31 декември 2024 г. – 54 на сто; 
- 31 декември 2025 г. – 55 на сто 

 най-късно до 31 декември 2030 г. подготовката за повторна употреба и 
рециклирането на битови отпадъци най-малко до 60 на сто от общото тегло на 
тези отпадъци; 

 най-късно до 31 декември 2035 г. подготовката за повторна употреба и 
рециклирането на битови отпадъци най-малко до 65 на сто от общото тегло на 
тези отпадъци; 

 най-късно до 31 декември 2035 г. количеството на депонираните битови отпадъци 
да е намалено до 10 на сто или по-малко от общото количество образувани битови 
отпадъци (по тегло), а именно: 
- до 31 декември 2025 г. – най-малко до 50 на сто от общото им тегло;  
- до 31 декември 2030 г. – най-малко до 30 на сто от общото им тегло. 

         Целите се изпълняват индивидуално от общините в РСУО, в съответствие с 
решението, взето от Общото събрание на съответната регионална система. 

         Системите за третиране на строителни отпадъци осигуряват най-късно до 1 
януари 2020 г. подготовка за повторната им употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци, включително при 
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насипни дейности, чрез заместване на други материали с отпадъци в количество не по-
малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват материали в естествено 
състояние, определени с код 17 05 04 от списъка на отпадъците съгласно Решение 
2000/532/ЕО. 
         В съответствие с европейските практики и политика, с оглед стимулиране и 
ускоряване на процесите на рециклиране и оползотворяване на отпадъците държавата 
въведе икономически инструменти. Такъв инструмент са паричните отчисления за 
депониране на отпадъците, въведени чрез ЗУО, които стимулират общините да 
прилагат по-високите нива в йерархията за управление на отпадъците.  
         Размерът на отчисленията е нормативно определен и нараства в годините както 
следва: 
 за депата, които отговарят на нормативните изисквания 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г 2022 г. и 

всяка 
следваща 

година 

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

 

 за депата, които не отговарят на нормативните изисквания, отчисленията се 
заплащат в двоен размер, освен ако не отговарят на едно от двете условия, посочени 
в § 4 от допълнителните разпоредби на Наредбата за разделно събиране на 
биоотпадъците.  

        Освобождаването от отчисленията за депониране представлява много съществен 
стимул за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци 
от общините и по-конкретно: 
 При изпълнение на целите за отпадъците от хартия, метал, пластмаса и стъкло, 

общините се освобождават от заплащане на 50% от финансовите отчисления за 
депониране на отпадъци.  

 При изпълнение на целите за биоразградимите и за биоотпадъците, общините се 
освобождават от заплащане на 50% от отчисленията за депониране на отпадъци.  

 Ако общините изпълнят двата вида цели, те се освобождават на 100% от заплащане 
на отчисленията за депониране.  

 При неизпълнение на изискванията за осигуряване от общините на площадки за 
предаване на разделно събрани отпадъци за населени места над 10 000 ж. до средата 
на 2014 г. отчисленията за депониране се увеличават с 15%. 

За депониране на строителни отпадъци се заплащат отчисления в същите размери 
както, посочените по-горе за битови отпадъци.  

Генералната цел на Програмата за управление на отпадъците до 2028 г. на община 
„Родопи“ е: 

Изграждане на ефективна и устойчива система за 
управление на отпадъците в община „Родопи“, предлагаща 

достъпни и качествени услуги, в съответствие с 
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екологичното законодателство за ограничаване на вредното 
въздействие на отпадъци върху околната среда 

 и човешкото здраве. 
Общинската програма се разработва в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО), 
съобразена е с Европейската стратегия за устойчиво развитие и подхода „нулеви 
„отпадъци“ и включва следните стратегически цели: 

Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез 
предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното им използване.  

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и 
оползотворени отпадъци. 

Стратегическа цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните 
битови отпадъци и други. 

За всяка от стратегическите цели са разработени оперативни цели, които са пряко 
съотносими към съответната стратегическа цел, т.е. допринасят за нейното постигане. 
За разлика от стратегическите цели, оперативните могат да бъдат краткосрочни и 
средносрочни. 

Общинската програма поставя следните оперативни/специфични цели за 
управлението на отпадъците в община „Родопи“ за периода 2021-2028 г.: 

ОЦ 1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци; 

ОЦ 2: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, 
събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците; 

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

За да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите цели на 
програмата, е заложено да се изпълни определен набор от дейности, които са обособени 
в подпрограми. Достигането на всяка стратегическа цел може да се осъществи, чрез 
изпълнението на една или няколко подпрограми. 

ЗУО изисква общинските програми за управление на отпадъците да се 
разработват в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния 
план за управление на отпадъците. Като се имат предвид стратегическите цели и 
програмите с мерки за тяхното достигане от Националния план за управление на 
отпадъците, общинската програма за управление на отпадъците на Община „Родопи“, 
включва следните стратегически цели и подпрограми за достигане на всяка от тези 
цели: 
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Стратегически цели Оперативни цели Подпрограма 

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

ОЦ 1: Предотвратяване и 
намаляване на образуването 
на отпадъци 

 Подпрограма за 
предотвратяване 
образуването на отпадъци 

 Подпрограма за 
предотвратяване 
образуването на хранителни 
отпадъци и градински 
биоотпадъци 

Стратегическа цел 2: 
Увеличаване на 
количествата рециклирани и 
оползотворени отпадъци. 

ОЦ 2: Подобряване на 
организацията по 
разделяне, временно 
съхранение, събиране, 
транспортиране, 
рециклиране и 
оползотворяване на 
отпадъците 

 Подпрограма за достигане на 
целите за подготовка за 
повторна употреба и за 
рециклиране на битовите 
отпадъци  

 Подпрограма за разделно 
събиране и постигане на 
целите за оползотворяване на 
битови биоразградими и 
биоотпадъци  

 Подпрограма за управление 
на опаковките и отпадъците 
от опаковки 

 Подпрограма за управление 
на МРО 

 Подпрограма за достигане на 
целите за рециклиране и 
оползотворяване на 
строителни отпадъци и 
отпадъци от разрушаване на 
сгради 

 Стратегическа цел 3: 
Намаляване на количествата 
и на риска от депонираните 
битови отпадъци и други 

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

 Подпрограма за намаляване 
на количествата и  на риска 
от депонираните отпадъци 

 
 

В началото на всяка подпрограма, преди представянето в табличен формат на 
мерките/ дейностите, резултатите от тях и т.н., е направено кратко представяне на 
подпрограмата, в което са изложени: какви са националните цели и посока на развитие 
в разглежданата област; най-важните резултати, които общината е постигнала до 
момента и които ще надгражда; най-важните изводи и препоръки от анализите, 
съотносими към подпрограмата; ключовите резултати, които се очакват от 
изпълнението на подпрограмата и ще спомогнат за достигането на съответната 
стратегическа цел на програмата за управление на отпадъците; наличието на други 
дейности и мерки, включени в други подпрограми на общинската програма за 
управление на отпадъците, които допълват и подпомагат изпълнението на оперативната 
цел на подпрограмата. 
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Подпрограмите съдържат както инвестиционни мерки, така и неинвестиционни 
мерки. 

Инвестиционните мерки включват основно изграждането на инфраструктура в 
т.ч.: инсталации за предварително третиране на битови отпадъци с цел оползотворяване 
на битовите отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови газове; инсталации 
за компостиране/анаеробно разграждане; закупуване и инсталиране на компостери за 
домашно компостиране; закупуване на съдове и транспортни средства за разделно 
събиране и транспортиране на биоотпадъци и др. Инвестиционните проекти и 
възможностите на финансиране на определените стратегически цели в програмата и 
мерките в плана за действие са представени в тази глава. За изготвяне на 
Инвестиционната програма се вземат в предвид възможностите на общината за 
финансиране на дейностите по управление на отпадъците. 

Финансирането на дейностите по събиране, транспортиране и депониране на 
битовите отпадъци, почистване на обществени места, почистване на замърсени с 
отпадъци терени се поема от общинския бюджет чрез приходите от такса „битови 
отпадъци”. Осигуряването на финансови средства за големи инвестиционни проекти в 
областта на управлението на отпадъците ще се търсят чрез външно финансиране от 
структурните и кохезионни фондове на ЕС, чрез Оперативните програми или други 
финансиращи организации. Инвестиции, свързани с проекти, като например за 
въвеждане на фамилно компостиране и други малки проекти с образователна цел биха 
могли да се финансират от ПУДООС. През плановия период ще се търсят възможности 
за привличане на инвестиции от частния сектор под формата на Публично-частно 
партньорство по отношение изграждане на инфраструктура за събиране и 
оползотворяване на строителни и биоразградими отпадъци, както и за изграждане на 
инсталации за сепариране. Инвестициите, които попадат в меката част на програмата, 
за разпространение на информационни материали, провеждане на кампании, обучения 
или инструктиране на притежателите на отпадъци се финансират от общинския бюджет 
или могат да бъдат финансирани от организациите по оползотворяване на отпадъците и 
други външни донори от частният сектор. Някои от дейностите в плана за действие не 
изискват наличен финансов ресурс, като въвеждане на нормативни изисквания чрез 
изменения и допълнения на местната нормативна уредба, което ще се осъществи чрез 
наличния административен капацитет. 

Неинвестиционните мерки включват дейности в т.ч.: нормативни промени; 
назначаване на служители; обучение на служители; подготовка на проекти; 
разработване на методики, инструкции и др. административни актове; изпълнение на 
контролни дейности; провеждане на информационни кампании; разработване и 
внедряване на информационни системи и др. 

5.2. План за действие с подпрограми с мерки за изпълнение 
на целите 

Планът за действие съдържа мерките, които трябва да се предприемат за 
постигане на поставените цели в сферата на управление на отпадъците. С приемането и 
прилагането на плана се цели да бъде постигнат оптимален баланс между различните 
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законодателни, институционални, икономически и технически мерки и прилагане на 
интегриран подход за управление на отпадъците. Планът определя и отговорностите на 
различните институции и организации в областта на управление на отпадъците, 
свързани с реализацията на предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и 
вероятните източници за тяхното финансиране. 

 
5.2.1. ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА 

ОТПАДЪЦИ 
Европейското и националното законодателство по управление на отпадъците 

(Директива 75/442/ЕЕС и ЗУО) поставят като първи приоритет предприемането на 
мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, които да водят 
до намаляване на количеството на образуваните отпадъци и намаляване на вредното 
въздействие върху околната среда и човешкото здраве. 

Според РДО (чл. 3, т.1), както и според българския ЗУО (§1, т. 17 от ДР), „ 
Отпадък “ е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или 
възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи”. Особено важно е да се 
подчертае, че предотвратяването на отпадъци (ПО) има най-висок приоритет в 
йерархията на управление на отпадъците. Най-големите натоварвания на околната 
среда възникват при производството на един продукт и именно поради това тези 
натоварвания се намаляват, чрез мерки за ПО. 
           „Предотвратяване на образуването на отпадъци” означава да не възникват 
отпадъци, да не се произвеждат продукти, които после да трябва да бъдат рециклирани 
или обезвреждани. Различните възможности за третиране на отпадъците винаги са 
свързани с трудности и натоварвания за околната среда. Отпадъкът не изчезва просто 
така, а чрез депонирането и изгарянето, дори чрез рециклирането, само се променя като 
вещество. Всяко депониране е намеса в природата, като при това не могат на 100% да 
се изключат вредни въздействия върху околната среда. В най-добрия случай 
отпадъците се оползотворяват, но дори и в този случай възникват натоварвания поради 
употребата на енергия и вода. Поради това, най-адекватното противодействие на 
проблемите с отпадъците са действията преди образуването на отпадъци, а именно 
предотвратяването на образуването на отпадъци. 

Необходимо е също да има доброволни и самоограничителни мерки от страна на 
всички участници в обществения живот, като тези мерки трябва да се разясняват, да се 
помага за тяхното създаване и провеждане, да се дават съвети на бизнеса и 
домакинствата. 

Участници в дейностите по предотвратяване на образуването на отпадъци 
Основни участници в разработването и реализацията на политиките по ПОО са: 
Държава. Тя създава ефективни предпоставки и регулации за подпомагане на 

нормативни актове, например, различни данъци и/или такси, които стимулират 
производства или потребление с по-малко отпадъци. Държавата може също така да 
регламентира, чрез нормативен акт дори забрани за дадени продукти, ако това не 
противоречи на европейските норми, както и определянето на задължения, като 
например задължително обратно изкупуване, ограничения в разпространението, 
регламентиране на транспортирането, складирането и третирането на отпадъците и др. 



 

51 

 

Освен това по силата на чл. 49 и чл. 50 от ЗУО държавата е длъжна да прилага мерки за 
планиране като изготвя и план за управление на отпадъците, както и програма за 
предотвратяване на образуването на отпадъци. Въвеждането на разрешителни и 
регистрационни режими също е задължение на държавата, регламентирано в ЗУО. 

Общини. Общините са отговорни за събирането на отпадъците на тяхната 
територия, като извършват тази дейност самостоятелно или чрез регионални 
сдружения. По силата на чл.52 от ЗУО те са длъжни да изготвят програма за 
управление на отпадъците, чиято структура, цели и предвиждания отговарят на НПУО, 
с включено ПОО, която по силата на ЗУО е неразделна част от НПУО. В общинските 
програми и наредби за управление на отпадъците могат да се включат и съвсем 
конкретни мерки за ПО, като например ограничаване на ползването на прибори за 
еднократна употреба при обществени мероприятия. 

Икономически и научни субекти, неправителствени организации. За 
предотвратяване на образуването на отпадъци икономическите субекти, подпомагани 
от научните среди, могат да разработят продукти и производствени процеси, които са 
екологосъобразни и бедни на отпадъци и да оптимизират съществуващи процеси и 
продукти. Предлаганите на пазара продукти трябва да бъдат с по-дълъг живот, да са 
лесни за поправяне и да са произведени и търгувани без излишни опаковки. Тоест 
икономическите субекти, подпомагани от научни организации, могат да предприемат 
мерки, с които се отказват от производството на не екологосъобразни продукти. Засега 
този отказ е по-скоро доброволен и продиктуван от маркетингови или други 
съображения, но той може да стане и задължителен при разработване и влизане в сила 
на съответни закони, наредби и стандарти. Неправителствени организации, които 
подкрепят идеите за общество, стремящо се към нулеви отпадъци, могат да създадат 
платформи и доброволни мрежи за всички субекти, които имат желание да допринесат 
за реализация на тези политики. 

Домакинства. Въпреки, че основните количества отпадъци не се генерират от 
домакинствата, респективно от крайните купувачи, мерките за предотвратяване на 
отпадъци са насочени в най-голямата си част към тях. Всеки потребител може да 
ограничи купуването на стоки, които водят до образуване на много отпадъци и по този 
начин да принуди производителите да спрат или поне да намалят производството на 
такива стоки. На сегашния етап това означава потребителят да има такова съзнание, че 
дори да е готов да понесе ограничения в своите „удобства”, респективно да вложи 
повече усилия и време. Поради това реално и действащо предотвратяване на отпадъци 
сред потребителите може да се очаква, когато на пазара се предлагат достатъчно стоки 
и услуги, които са ефективни от екологична гледна точка. 

Предотвратяването на образуването на отпадъци е задача на генераторите на 
отпадъци. Генераторите на отпадъци, решават чрез своите дейности дали ще 
произвеждат отпадъци или не. Предотвратяването на образуването на отпадъци се 
състои от следните елементи: 

• Стриктно избягване на отпадъците; 
• Намаляване на генерирането на отпадъци при източника; 
• Насърчаване на повторната употреба; 
• Рециклиране при източника. 



 

52 

 

Стриктното предотвратяване включва пълното избягване на генерирането на 
отпадъци, чрез реално премахване на вредните вещества или чрез намаляване на 
материалния и енергийния интензитет в производството, потреблението и 
разпространението. Примерите за точно прилагане на предотвратяването включват 
такива, които се отнасят до: 

• Опасните свойства на определени съставки/ компоненти в продуктите, като се 
налага тяхното избягване и/или заместване с материали, които не са опасни за човека 
или за околната среда (например, чрез забрани на използването/ влагането на 
полихлорираните бифенили или озоно разрушаващите вещества, или премахване на 
тежките метали от батериите на мобилните телефони). 

• Количество, като избягване употребата на материали или на етапи в 
производството/потреблението (например, чрез купуване на плодове и зеленчуци от 
открити пазари или от секцията за плодове и зеленчуци в супермаркета, вместо 
купуването на пакетирани плодове или чрез премахване на междинното опаковане на 
козметични продукти и паста за зъби). 

Намаляването при източника включва минимизиране употребата на токсични 
или вредни вещества и/или минимизиране консумацията на материали или енергия. 
Примерите за намаляване при източника включват такива, които се отнасят до: 

• Опасните свойства на определени съставки/ компоненти в продуктите, като 
намаляване употребата на вредни вещества в продуктите, в системите за производство 
и продажба, както и в системите за консумация и депониране и намаляване употребата 
на вещества, които пречат на повторната употреба или рециклирането (например, 
пластмасови етикети върху хартия, използване на хлорирани разтвори като почистващи 
средства). 

• Количество, като използване на по-малки количества ресурси за осигуряване на 
същия продукт или услуга (например намаляване дебелината на покритието, въвеждане 
на системи за повторна употреба или пълнене, миниатюризация, ресурсно ориентирани 
покупки и потребление) и използване на по-ресурсно независими строителни подходи и 
материали. 

Повторната употреба на продуктите включва многократната употреба на 
продукта в оригиналната му форма, по оригиналното му предназначение или като 
алтернатива, със или без допълнителна обработка. Примерите за повторна употреба на 
продуктите включват такива, които се отнасят до: 

• Повторна употреба след допълнителна обработка, като измиване и повторно 
пълнене на стъклени или пластмасови бутилки и обработка и използване на празни 
варели от лепила за варели за петрол. 

• Повторна употреба без допълнителна обработка, като използване на торбички за 
пазар повече от един път. 

Рециклирането при източника включва дейности, които позволяват 
използването на даден материал след обработка на територията на производителя на 
отпадъка. Примери са: 

• Използване след биологично третиране, като домашно компостиране. 
• Използване след пречистване, като повторна употреба на вода след пречистване, 

на разтвори след дестилация и т.н. 
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Предотвратяването и намаляването на образуването на отпадъците се 
осъществява през целия жизнен цикъл на продуктите от проектирането им до 
превръщането им в отпадъци и включва следните основни елементи: 

• влагане на по-малко количество материали за производството на даден продукт 
• удължаване полезния живот на продуктите - произвеждане на по-трайни 

продукти и осигуряване възможности за ремонтиране и поправка на продуктите 
• намаляване на опасните свойства на отпадъците, образувани след употреба на 

продуктите 
• произвеждане на продукти, които могат да се използват повторно и влагане на 

материали, които могат да се рециклират 
• ограничаване на ненужната употреба на продукти (напр. продукти за еднократна 

употреба, замяна на стари с нови модели продукти и т.н.) и по-ефективното използване 
на продуктите. 

 Мерките за постигане на националната цел за предотвратяване и намаляване на 
образуването на отпадъците, които могат да се предприемат на местно ниво са: 

• Икономически стимули за намаляване образуването на отпадъци; 
• Популяризиране на схемите за „еко-маркировка” и повишаване на екологичното 

съзнание на купувачите; 
• Контрол върху спазването на изискванията, въведени в наредбите за масово 

разпространени отпадъци по отношение на заплащането на продуктови такси и относно 
повторното използване на съответния вид масово разпространен отпадък; 

• Контрол върху спазването на забраните за изхвърляне в общия отпадъчен поток 
на опасни домакински отпадъци. 

Общинските власти могат да насърчат предотвратяването и намаляването на 
образуването на отпадъци чрез провеждане на мероприятия за повишаване на 
екологичното съзнание на населението. 

Мероприятията следва да бъдат насочени към разясняване на ролята на 
купувачите в намаляване на образуването на отпадъци и предизвикване на промяна в 
поведението им по време на покупката на продукти. Цели се вземането на решението за 
покупка да се влияе не само от качествата и цената на продукта, но и от възможните 
вредни въздействия върху околната среда като се вземат под внимание следните 
фактори: 

• трайност на продукта, възможност за повторно използване и поправка; 
• материалите от които е направен - възобновими или невъзобновими; 
• съдържа ли излишни опаковки. 
Специфичен инструмент за насърчаване на предотвратяването на образуването на 

отпадъци са еко-маркировките на продуктите. 
 
Мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци 
В Приложение №4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО са изброени 16 примерни мерки 

за ПО, обособени в три групи: 
• мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването на 

отпадъци; 
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• мерки, които могат да засегнат фазата на проектиране, производство и 
разпространение; 

• мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба. 
Анализът на приложимостта на примерните мерки показва, че относими към 

компетенциите на местните власти и подходящи за прилагане в община „Родопи“ са 
посочените по-долу мерки. За всяка мярка са представени нейната същност, досегашно 
прилагане и планирани действия в настоящата подпрограма по всяка мярка. 

 
Мярка: Използване на мерки за планиране или други икономически 

инструменти за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите 
Съдържанието на тази мярка може да се раздели на две групи дейности: 
• Разработване на общински програми за предотвратяване образуването на 

отпадъци - съгласно българското законодателство, кметът на общината разработва 
Програма за управление на отпадъците и Подпрограма за предотвратяване 
образуването на отпадъци, която е част от нея. Кметовете на няколко общини, ако те са 
включени в регионално сдружение, могат да разработят и Програма за съответния 
регион. 

• Прилагане на икономически мерки 
Компостирането е най-практичният и удобен начин да се третират органичните 

отпадъци в райони с еднофамилни къщи. Компостирането, което е собствения начин на 
природата за рециклиране, представлява контролирано разграждане на органични 
материали като листа, клонки, окосена трева и растителни хранителни отпадъци. 
Компостът е продукт за подобряване на почвата, който е резултат от правилното 
компостиране. Компостирането може да бъде по-лесно и по-евтино, отколкото 
поставянето на тези отпадъци в чували, или транспортирането им до претоварни 
станции или до контейнерите на централизираната система за събиране на отпадъци. 
Компостът също така подобрява почвата и отглежданите на нея растения. В селата 
обикновено има градини, ливади, дървета, храсти, или дори саксии за засаждане на 
растения и домашно приготвеният компост е много полезен. Всички органични 
отпадъци могат да се компостират. От всички „зелени“ отпадъци - отпадъци от дворове, 
като паднали листа, окосена трева, плевели и останки от градински растения, също и 
хранителни отпадъци, може да се получи отличен компост. Дървесните отпадъци от 
дворове могат да бъдат насечени и нарязани до размера на дърва за горене в печка или 
камина или да бъдат раздробени чрез шредер до дървесни стърготини или малки 
парченца. Когато се поставят около засадени растения или за настилка на пътеки, те 
накрая ще бъдат биоразградени и ще се превърнат в компост. Компостирането може да 
се практикува в повечето дворове в изработени в домашни условия или фабрично 
произведени съдове за компостиране или просто на открити купове (в някои населени 
места има изискване за затворени съдове). Фирми, училища и други предприятия може 
също лесно да компостират отпадъците си. Изработените в домашни условия съдове 
могат да бъдат направени от дървесни отпадъци, тел, снегозадържащи съоръжения или 
дори стари кофи за боклук (с дупки, пробити в страни и отдолу). Фабрично 
произведените съдове включват такива със система за обръщане, рамки, конусообразни 
и съдове с голям обем. 
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С въвеждането на допълнителни плащания (екотакси, данъци, концесионни 
възнаграждения и пр.) за ползване на природни ресурси се цели намаляване на 
количеството на използваните ресурси в производството и по този начин и намаляване 
на количеството на отпадъците, които биха възникнали. 

Въпреки, че вече са разработвани и приети различни програми, както в областта 
на околната среда като цяло, така и специално в областта на управление на отпадъците, 
не са предвиждани конкретни взаимообвързани мерки за предотвратяване на 
отпадъците. Настоящата подпрограма е първата такава програма и в нея за първи път се 
предвиждат конкретни мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци в 
общината. Сама по себе си изготвената програма е мярка за планиране на ефективното 
използване на ресурсите. Въвеждането на „електронна община”, освен преките 
положителни ефекти за гражданите и бизнеса, има съществен принос към политиката 
за ПО и ефективно използване на ресурсите. Реализирането на мерки в това 
направление ще доведе до намаляване на употребата на офис хартия и консумативи, 
което е равнозначно на предотвратени тонове отпадъци в общината. Подобряването на 
обслужването на граждани в периода на програмата ще се фокусира и върху 
разширяване на предлаганите електронни услуги и тяхното популяризиране сред 
гражданите и фирмите. 

Наред с това, общината може да насърчава екологосъобразно поведение на 
гражданите и юридическите лица, чрез подходящи икономически стимули. Например 
въвеждане на по-ниски ставки на годишния патентен данък по ЗМДТ за еднолични 
търговци и предприемачи, чиято дейност води до повторна употреба на дадени 
продукти (услуги за ремонт на дрехи, обувки, мебели, велосипеди, електрическо и 
електронно оборудване). 

Тъй като трудно може да се измери точният ефект на количественото и 
качественото предотвратяване на отпадъци, постигнато в резултат на прилагането 
на тази мярка, подходящ индикатор за нейния успех може да бъдат стойностни 
показатели като например, брой разработени програми за ПО, брой изпълнени мерки 
от общинската програма за ПО, брой и/или стойност на въведените допълнителни 
екоплащания или икономически стимули, брой семейства въвели компостиране на 
място. 

Мярка: Използване на разяснителни кампании и предоставяне на 
информация, насочена към широката общественост като цяло или към 
специфични групи от потребители. 

Тази мярка може условно да бъде разделена на информационни кампании и на 
мероприятия за обучение. Популяризирането на различни практически действия, 
водещи до предотвратяване на отпадъци, може да се извършва чрез съответни 
кампании в средствата за масова информация, рекламни брошури и пр. Целта на тези 
кампании е потребителят да е в състояние да взема информирано решение относно 
предотвратяване на отпадъци при пазаруване или при извършване на ежедневните 
дейности в домакинството с оглед ПО и намаляване на тяхното количество. 

Съществуват много добри примери за проведени информационни кампании 
относно ПО от местните власти. Например, за намаляване на количеството отпадъчна 
хартия, образувано от разпространението на рекламни материали в това число и на 
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безплатни вестници, в редица европейски страни съществува практика за поставяне на 
стикери „против нежелана поща” на разположение на всеки, който желае да участва. От 
друга страна растящото място на информационните и комуникационни технологии в 
дома отваря пътя за нови подходи, позволяващи „всички хартии” да бъдат избегнати, 
като се дава приоритет на електронния носител, независимо дали става въпрос за 
битови сметки или за друга информация,  предоставена на хартиен носител. 
Организирането на обучение на преподаватели може да бъде засилено, като съвместно 
с Министерството на образованието и науката се намери и подходящ начин (например 
в часовете на класния ръководител) за включване на преподаването на придобитите 
знания в учебната програма. 

Основният резултат на тази мярка е повишаване на общественото съзнание. 
Специална целева група ще са децата и учениците в детските и учебни заведения, които 
много бързо се приобщават към „зелените” идеи. Информационните кампании ще се 
фокусират приоритетно към намаляването на образуването на отпадъци от опаковки от 
хартия, картон, стъкло, пластмаса и биоразградими отпадъци. 

Въпреки, че непосредствените резултати от тази мярка не могат да се измерят 
количествено, тя има много голямо значение за формиране на съзнание в 
потребителското общество, което се стреми да избягва образуването на отпадъци. 
Индикатори: Брой проведени информационни кампании и обучения. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 
 

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

Оперативна/и цел/и: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци 
Текущи индикатори Количество образувани битови отпадъци в тон за година – 13788,380 тона за 2020 година; Норма на 

натрупване на битови отпадъци в община „Родопи“ през 2020 г. – 506,274 кг/ж/год. 
Целеви индикатори Количеството на депонираните битови отпадъци до 2028 г. да е намалено до 45 на сто или по-

малко от общото количество образувани битови отпадъци (по тегло) 
 

Мярка Дейности 
/мерки/ 

Бюджет 
(лева) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализ
ация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 
Текущи Целеви Водеща Партньор 

1. Използване на 
мерки за 
планиране или 
други 
икономически 
инструменти за 
насърчаване на 
ефикасното 
използване на 
ресурсите 

1.1. Актуализиране 
на Програма за 
управление на 
отпадъците  

10  000 Общински 
бюджет 

2021 Одобрена от 
Общински съвет 
Програма за 
управление на 
отпадъците на 
община 

Подготовка и 
съгласуване на 1 
брой 
Програма за 
управление на 
отпадъците с 
включени мерки за 
ПОО 

Разработена 
и приета 1 
брой 
Програма за 
управление 
на 
отпадъците с 
включени 
мерки за 
ПОО 

Община 
„Родопи“ 

Общественос
тта и всички 
заинтересова

ни страни 
 

1.2. Извършване на 
актуален 
Морфологичен 
анализ на смесените 
битови отпадъци към 
2024 г. 

10  000 Отчисления 
по чл.64 от 
ЗУО, 
Общински 
бюджет, 
ПУДООС, 
ОПОС 2021-
2027 г. 

2023 Изготвен 
актуален 
Морфологичен 
анализ на 
смесените 
битови отпадъци 
към 2023 г. 

 Изготвен 1 
брой 
Морфологиче
н анализ на 
смесените 
битови 
отпадъци към 
2023 г. 

Община 
„Родопи“ 

РСУО 

1.3.Сключване на 
договор с фирма за 
извършване на 
услугите по 
сметосъбиране и 

 Общински 
бюджет 

2023 Подобряване на 
предлаганата 
услуга и 
съобразяването й 
с  националното 

Оптимизиране 
предлаганата 
услуга по 
събиране и 
извозване на 

 Община 
„Родопи“ 

Фирма 
изпълнител 
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сметоизвозване на 
ТБО от населените 
места в Общината 

законодателство 
свързано с 
различните 
начени на 
определяне на 
такса битови 
отпадъци 

битовите 
отпадъци 

1.4.Сключване на 
договор с 
организация по 
оползотворяване  и 
др. за въвеждане на 
система за разделно 
събиране на 
ненужни дрехи, 
текстил и обувки 
със специализирани 
контейнери 

 Организация 
по 
оползотворя 
ване   

2021-2028 Функционираща 
система за 
разделно 
събиране на 
ненужни дрехи, 
текстил и обувки 

  Община 
„Родопи“ 

Организация 
по 

оползотворя 
ване 

1.5.Намаляване на 
отпадъците от 
хартия и  
други офис 
консумативи, чрез 
изпълнение на 
националните и 
секторни 
програмни 
документи за 
„електронно 
управление"  

  2028  Мерките за 
„електронно  
управление” са 
реализирани в 
пълен обхват  
 

Изпълнени 
проекти за 
електронно  
управление  
 

Предотвратен
и отпадъци от 
офис  
хартия и 
съпътстващи 
консумативи, 
материали и 
услуги  
 

Община 
„Родопи“ 

 



 

59 

 

1.6.Изготвяне и 
прилагане на 
планове от 
общината за ПО в 
общинските 
социални, здравни, 
образователни и 
други общински 
звена и 
предприятия  

 Общински 
бюджет 

2022 -
/2027  

Предотвратени 
битови отпадъци 
от общински 
звена  

Брой общински 
звена и др. 
разработили 
планове/изпълнил
и мерки  

Всички 
общински 
звена и др. са 
разработили 
планове и 
прилагат 
мерки от тях  

Община 
„Родопи“ 

Общински 
звена и др. 

 1.7. Оптимизиране 
на системата за 
сметосъбиране и 
сметоизвозване, в 
т.ч. разделно 
събиране на 
строителни 
отпадъци от 
домашни ремонти 

  2021-
2028 

Намаляване на 
вредното 
въздействие на 
отпадъците 

Оптимизиране 
честотата на 
събиране и 
извозване на 
битовите 
отпадъци 

Честотата на 
събиране и 
извозване на 
битовите 
отпадъци 

Община 
„Родопи“ 

 

  1.8. Пилотно 
въвеждане на 
намален размер на 
такса „Битови 
отпадъци” за 
домакинствата, 
които прилагат 
домашно 
компостиране и 
прилагат разделно 
събиране на 
отпадъци 

  2021-
2028 

Осигурен 
данъчен стимул 
за 
домакинствата 

Промени в 
размера на такса 
„Битови 
отпадъци” към 
Наредба за реда 
за определяне и 
събиране на 
местните такси 

Брой 
домакинства 
получили 
данъчен 
стимул за 
такса 
„Битови 
отпадъци” 
за домашно 
компостира
не и 
разделно 
събиране на 
отпадъци 

Общински 
съвет 

Община 
„Родопи“ 

 1.9.Сключване на 
договор с фирма за 
обезвреждане на 
твърди офис 

  ежегод
но 

Намален дял на 
твърди офис 
отпадъци – 
тонер касети, 

Брой използвани 
тонер касети, 
употребени от 
община „Родопи“ 

Брой 
предадени 
за повторна 
употреба 

Община 
„Родопи“ 

Фирма в 
бранша 
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отпадъци (тонер 
касети), генерирани 
от Община 
„Родопи“ и 
предаване на 
отпадъците в това 
направление към 
нея 

които ще се 
употребяват 
повторно от 
фирмата, с която 
Общината е 
сключила 
договор 

тонер касети 

2. Използване на 
разяснителни 
кампании и 
предоставяне на 
информация, 
насочена към 
широката 
общественост 
като цяло или 
към специфични 
групи от 
потребители 

2.1. Провеждане на 
кампании с 
организациите по 
оползотворяване за 
МРО за разясняване 
и предоставяне на 
информация за  
ПОО 

  2021-
2028 

Гражданите и 
фирмите са 
запознати с 
ползите от ПОО 

Брой 
реализирани 
дейности от 
годишния план за 
действие 

До 2028 г. 
проведени 
минимум 6 
информацион
ни кампании 

Община 
„Родопи“ 

организации
те по 

оползотворя
ване за МРО 

2.2. Информиране 
на населението за 
необходимостта от 
ПОО 
 

  2021 - 
2028 

Обществеността е 
информирана за 
необходимостта от 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци 

Изготвяне на  
информация 

Публикуване 
на  
информация 
на интернет 
страницата на 
общината  

Община 
„Родопи“ 
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5.2.2 ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА 
ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

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

Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г., поставя цел за намаляване 
наполовина на хранителните отпадъци на глава от населението в световен мащаб при 
търговията на дребно и потребителите, както и за намаляване на загубите на храни по 
веригите на производство и доставки до 2030 г. Тези мерки следва да са насочени към 
предотвратяването и намаляването на хранителните отпадъци в първичното 
производство, преработването и промишленото производство, при търговията на дребно 
и разпространението по друг начин на храни, в ресторантите и заведенията за хранене, 
както и в домакинствата.  

Проучване на ЕК на данни от страните членки на ЕС показва, че хранителните 
отпадъци в ЕС-28 възлизат на около 88 милиона тона. Тази оценка е за 2012 г. и включва 
както годни за консумация храни, така и негодни за консумация части от храните. Това 
се равнява на 173 килограма хранителни отпадъци образувани на човек в ЕС. Общите 
количества храни, произведени в ЕС за 2011 г., възлизат на около 865 кг/човек, което 
означава, че около 20% от общо произведените храни се превръщат в отпадъци.  

Предвид поставените цели на глобално ниво и значителното разхищение на храни в 
европейските страни, в Директива 2018/851 от 2018 г. за изменение на Рамковата 
директива за отпадъците от 2008 г., се призовава държавите от ЕС да намалят 
хранителните отпадъци на всеки етап от веригата на доставки на храни, да наблюдават 
нивата на хранителните отпадъци и да докладват за постигнатия напредък с цел 
постигане на целта за намаляване на хранителните отпадъци на територията на целия ЕС 
с 30 % до 2025 г. и с 50 % до 2030 г. Независимо, че посочените количествени цели не са 
задължителни, като се вземат предвид екологичните, социалните и икономическите 
ползи от предотвратяването на хранителните отпадъци, се изисква държавите членки да 
въведат в своите програми за предотвратяване на отпадъците конкретни мерки за 
предотвратяване на хранителните отпадъци, включително информационни и 
образователни кампании, които показват начините за предотвратяване на хранителните 
отпадъци. Освен това държавите членки трябва да измерват напредъка в намаляването на 
хранителните отпадъци. За предотвратяване на хранителните отпадъци държавите 
членки следва да предвидят стимули за събиране на непродадените хранителни продукти 
на всички етапи от веригата на доставка на храни, както и за тяхното безопасно 
преразпределяне, включително на благотворителни организации. С цел намаляване на 
хранителните отпадъци от особено значение е да се повиши информираността на 
потребителите относно значението на датата на трайност („годно до“ и „най-добър до“).  

Политиката на Р България по отношение на хранителните отпадъци е отразена в 
следните стратегически и нормативни документи:  

 Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г.  
 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. 
 Закон за храните.  
 
Законът за управление на отпадъците не включва определение за „хранителни 

отпадъци“, а хранителните отпадъци са включени в определението за „биоотпадъци“. 
Съгласно това определение хранителните отпадъци обхващат: „хранителни и кухненски 
отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и 
търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-
вкусовата промишленост.“ Директива ЕС 2018/851 дава следното определение: 
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„хранителни отпадъци“ са всички храни, които са се превърнали в отпадъци“ и препраща 
към определението за „храни“ в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета: 

„По смисъла на настоящия регламент „храни“ (или „хранителни продукти“) 
означава всяко вещество или продукт, независимо дали е преработен или не, частично 
преработен или непреработен, който е предназначен за или основателно се очаква да 
бъде приеман от хора. Понятието „храни“ включва напитки, дъвки и всякакви вещества, 
включително вода, които са умишлено вложени в храните по време на тяхното 
производство, приготовление или обработка. То включва водата след точката на 
съответствие, съгласно определението в член 6 от Директива 98/83/ЕО и без да се засягат 
изискванията на Директиви 80/778/ЕИО и 98/83/ЕО. 

Общото количество на хранителните отпадъци в страната през 2018 г. възлиза на 
близо 500 хил. тона, от които близо 57% са хранителните отпадъци с битов характер.  

Следва да се отбележи, че в количествата на последните не са включени 
потенциалните количества на хранителни отпадъци, които може да се предположи се 
съдържат в „ситна фракция <4см“ (която се отчита в Националната методология за 
морфологичен анализ на битовите отпадъци). 

Домакинствата са основният източник на образуване на хранителни отпадъци и в 
страната и в ЕС, следвани от сектора на преработка и производство на храни.  

Ето защо намаляването на количествата хранителни отпадъци е необходимо по 
всички източници на образуване и най-вече хранителните отпадъци с битов характер и 
от преработка и производство на храни. 

В Подпрограмата за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци са 
предвидени основно меки мерки. В преобладаващата си част те имат информационно-
образователен и административно-регулаторен характер. Мерките са насочени към 
различни целеви групи, в т.ч. общински звена, публични институции и домакинства.  

Изпълнението на мерките ще допринесе за:  
- подобряване на качеството на информацията и проследяването по отношение на 

количествата образувани, повторно използвани, рециклирани и оползотворени 
хранителни отпадъци;  

- повишаване на осведомеността на обществото за проблема със загуба и 
разхищението на храни;  

- повишаване на информираността по отношение предотвратяване образуването на 
хранителни отпадъци;  

- стимулиране на даряването на храни.  
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО  
НА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

 
 
Стратегическа цел: 1 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването им и 

насърчаване на повторното им използване 
Оперативна/и цел/и: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци 
Целеви индикатори Намаляване на хранителните отпадъци с 30% до 2025 г.  и с 50 % до 2030 г 

 

Мярка Дейности 
/мерки/ 

Бюджет 
(лева) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализац
ия 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 
Текущи Целеви Водеща Партньор 

1. Използване 
на мерки за 
планиране или 
други 
икономически 
инструменти за 
насърчаване на 
ефикасното 
използване на 
ресурсите 

1.1. Изготвяне и 
прилагане на 
планове за ПО на 
хранителни 
отпадъци в 
общински 
социални, здравни, 
образователни и 
други общински 
звена и 
предприятия, 
общински пазари и 
др. където се 
образуват 
хранителни 
отпадъци  

 Общински 
бюджет 

2022 -
2028  

Предотвратени 
хранителни 
отпадъци от 
общински 
социални, 
здравни, 
образователни и 
други общински 
звена и 
предприятия, 
общински 
пазари и др. 
където се 
образуват 
хранителни 
отпадъци  

Брой общински 
звена и др. 
разработени 
планове/изпълнили 
мерки  

Всички 
общински 
звена и др. са 
разработили 
планове и 
прилагат 
мерки от тях  

Община 
„Родопи“ 

Общински 
звена и др.  

1.2. Създаване на 
система на 
територията на 
общината за 
използването на 
храни от 
търговските вериги 

  2021 – 
2028  

Предотвратени 
хранителни 
отпадъци от 
търговските 
вериги и 
заведенията за 
обществено 

Брой търговски 
вериги и 
заведения за 
обществено 
хранене, 
включени в 
системата 

Максимален 
брой 
търговски 
вериги и 
заведения за 
обществено 
хранене от 

Община 
„Родопи“ 

Търговски 
вериги и 
заведения за 
обществено 
хранене 
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и заведенията за 
обществено 
хранене преди 
изтичане на срока 
на годност за 
социално слаби 
слоеве от 
населението 

хранене територията 
на общината, 
включени в 
системата 

2. Използване 
на 
разяснителни 
кампании и 
предоставяне 
на 
информация, 
насочена към 
широката 
общественост 
като цяло или 
към 
специфични 
групи от 
потребители 

2.1. Информиране 
на населението за 
необходимостта от 
намаляване на 
хранителните 
отпадъци и 
необходимост от 
разделно събиране 
при 
функционираща 
система  
 

  2022 - 
2028 

Обществеността 
е информирана 
за ползите от 
намаляване на 
хранителните 
отпадъци и 
разделно им 
събиране  

Изготвяне на  
информация 

Публикуване 
на интернет 
страницата на 
общината на 
информация 

Община 
„Родопи“ 
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5.2.3. ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА 
ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 

Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци води до 
минимизиране на количествата на рециклируемите отпадъци в общия поток на 
отпадъците, постъпващи на депо. 

Формулирането на количествени цели за рециклиране и оползотворяване, 
засягащи определени приоритетни потоци отпадъци е практическа мярка за налагане на 
рециклирането/оползотворяването. 

Въвеждането на разделно събиране при източника на генериране на отпадъци, ще 
доведе до увеличаване количествата на събираните фракции. Прилагането на схеми за 
разделно събиране от една страна ще бъде организирано на база на принципа 
„отговорност на производителите”, като задължение на производителите и вносителите 
на стоки, при които след крайната употреба, се образуват масово разпространени 
отпадъци. Така тези производители и вносители са задължени да заплащат продуктови 
такси на организациите по оползотворяване. От друга страна стои като задължение на 
общините да организират системи за разделно събиране на отпадъците. 

Приоритет ще има въвеждането на схеми за разделно събиране и рециклиране за 
следните групи отпадъци: 

• отпадъци от опаковки и други битови отпадъци, подходящи за рециклиране 
(отпадъци от хартии и картони, пластмаси, метали и др.); 

• неизползвани дрехи, текстил и обувки; 
• отпадъци от офиси, административни сгради и учреждения; 
• биоразградими отпадъци от домакинствата, заведенията за обществено хранене 

и от поддръжка на обществени зелени площи; 
• едрогабаритни отпадъци; 
• отпадъци от строителство и разрушаване на сгради; 
• негодни за употреба автомобилни гуми; 
• излезли от употреба моторни превозни средства; 
• масово разпространени опасни отпадъци, като отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, луминесцентни лампи и 
др. 

Целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, определени в НПУО 2014-2020 г. 
предвиждаха до 1 януари 2020 г. най-малко 50 на сто от общото тегло на отпадъците от 
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло да бъде включено в подготовка за повторна 
употреба и рециклиране на отпадъчни материали. Целта се оказа амбициозна и малко 
общини успяха да я достигнат в рамките на програмния период. Новата европейска цел 
за пластмасовите отпадъци е минимум 50% от количеството на отпадъчните 
пластмасови опаковки да се рециклира до 2025 г. 

Общите количества на отпадъците от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло и 
съответните цели за рециклиране са изчислени поотделно за всеки регион за 
управление на отпадъците и общо за страната. 

Изпълнението на целите за рециклиране ще бъде осъществено чрез: 
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• Количества, събрани от системите за разделно събиране с контейнери, 
поставени от организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки и общините; 

• Количества разделно събрани отпадъци от пунктове за вторични суровини и 
търговски обекти; 

• Отпадъци, отделени в регионалната инсталация за сепариране на смесени 
битови отпадъци. 

Въвеждане на система за разделно събиране и събрани от системите за разделно 
събиране с контейнери за един жител средно за година към 2027 г. е съобразено с 
новите европейски цели, заложени в Рамковата директива за отпадъците. 

Правните задължения за управлението на битовите отпадъци (отпадъци от 
домакинствата и др. под.), установени в Рамковата директива относно отпадъците, 
включват цел до 2020 г. 50% от битовите отпадъци да бъдат подготвяни за повторна 
употреба/рециклирани. 

Директивата е преразгледана (Директива (ЕС) 2018/851) и в нея са включени нови 
и по-амбициозни цели за повторна употреба и рециклиране на отпадъците: 55 % до 
2025 г., 60 % до 2030 г. и 65 % до 2035 г. С преразгледаната директива се въвежда и 
система от доклади за ранно предупреждение с цел оценка на напредъка на държавите 
членки по тези цели три години преди съответните крайни срокове. 

Съобразно нормативната уредба всяка община може да достигне целта 
самостоятелно или заедно с други общини, в зависимост от решението на Общото 
събрание на съответното РСУО и наличната инфраструктура за третиране на 
отпадъците в общината и региона. Системите за разделно събиране и рециклиране на 
отпадъците от опаковки от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, НУБА и 
ИУЕЕО, които се осъществяват и финансират основно от организациите по 
оползотворяване, чрез схемите за „разширена отговорност на производителя” се 
отчитат и допринасят в голяма степен за постигане от общините на целите за 
рециклиране на битовите отпадъци. 

Община „Родопи“ ще предприеме допълнителни действия в следните 
направления: 

• Разширяване и оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки и редовно спазване графика за извозването им при строг контрол на разделно 
събраните отпадъци; 

• Предоставяне на информация за количествата разделно събрани и предадени за 
рециклиране битови отпадъци от всички юридически лица на територията на общината; 

• Мерки, свързани с осъществяване на въвеждане и контрол за изпълнение на 
изискванията за разделно събиране и предаване на рециклируеми битови отпадъци; 

• Въвеждане на стимули за гражданите и юридическите лица за активно участие в 
организираните от общината системи за разделно събиране на отпадъците. 

Пряко отношение към постигане на оперативната цел на настоящата подпрограма 
имат и мерките от други подпрограми, свързани например с: 

• Осъществяване на информационни кампании за ползите от разделното събиране 
на отпадъци; 
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• След въвеждане на методиката на национално ниво и влизане в сила на 
националните нормативни изисквания за определяне на ТБО, където е възможно 
определянето и да е пряко свързано с количествата изхвърлени отпадъци; 

• Внедряване на електронна информационна система за управление на отпадъците 
в общината, чрез която ще се събират данни за отпадъците, вкл. модул за разделно 
събраните и предадени за рециклиране, за проследяване на степента на постигане на 
целите и вземане на съответните управленски решения; 

• Обучителни програми за поддържане и подобряване капацитета на 
администрацията и контролиращите служители на общината; 

• Общи събрания на РСУО, обвързани с вземане на решения за подхода за 
изпълнение на целите на общините в РСУО и решения по други въпроси. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И 
ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 
Стратегическа цел: 2 Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 
Оперативна/и цел/и: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, 

рециклиране и оползотворяване на отпадъците 
Текущи индикатори 2018 г. - минимум 25% от общото тегло на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и 

стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране. 
Целеви индикатори 2028 г. - минимум 58% от общото тегло на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и 

стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране. 
 

Мярка Дейности 
/мерки/ 

Бюджет 
(лева) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 
Текущи Целеви Водеща Партньор 

1. Прилагане на 
Стратегията и 
плана за 
действие за 
преход към 
кръговата 
икономика на 
Република 
България за 
периода 2021 - 
2028 г. и 
достигане на 
целите за 
подготовка за 
повторна 
употреба и за 
рециклиране на 

1.1. Разширяване и 
оптимизиране на 
системата за разделно 
събиране на отпадъци  
от опаковки 

 Организаци
я по 
оползотвор
яване на 
отпадъци от 
опаковки 
(ООп) 

2021-2028 Разширена и 
оптимизирана 
система за 
разделно 
събиране на 
отпадъци  

Брой жители 
обхванати в 
системата за 
разделно 
събиране на 
отпадъци  

Брой жители 
обхванати в 
системата за 
разделно 
събиране на 
отпадъци  

Община 
„Родопи“ 

Организации 
по 
оползотворя
ване 

1.2.Прилагане на 
финансови стимули 
към граждани 
прилагащи разделно 
събиране на отпадъци 
и предаващи за 
рециклиране битови 
отпадъци. 

  

2022-2028 

Осигурен 
данъчен стимул 
за  
домакинствата 

Промени в 
размера на 
такса „Битови 
отпадъци” към 
Наредба за 
реда за 
определяне и 
събиране на 
местните такси 

Брой 
домакинства 
получили 
данъчен 
стимул за такса 
„Битови 
отпадъци” за 
разделно 
събиране на 
отпадъци 

Общински 
съвет 

Община 
„Родопи“ 
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битовите 
отпадъци от 
хартия, метали, 
пластмаса и 
стъкло 

1.3. Прилагане на 
изисквания на ЗМДТ 
относно формиране на 
такса битови при 
новите бази за 
отделните услуги в 
рамките на план-
сметката на общината  

  01/2022  Приложен е 
принципа 
"замърсителят 
плаща" по 
отношение 
определяне 
размера на такса 
битови 
отпадъци  

Промени в 
размера на 
такса „Битови 
отпадъци” към 
Наредба за 
реда за 
определяне и 
събиране на 
местните такси 

Промени в 
размера на такса 
„Битови 
отпадъци” към 
Наредба за реда 
за определяне и 
събиране на 
местните такси 

Община 
„Родопи“ 
Общински 
съвет 

 

1.4. Въвеждане на 
разделно събиране на 
хартиени, картонени, 
найлонови и 
пластмасови отпадъци 
в административни, 
държавни и 
обществени сгради. 

 Организа 
ция по 
оползотво 
ряване на 
отпадъци 
от 
опаковки 
(ООООп) 

2021-2028 

Разширена 
система за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки 

Брой 
Администра 
тивни, 
държавни и 
обществени 
сгради, 
обхванати в 
системата за 
разделно 
събиране на 
отпадъци 

Брой 
Администра 
тивни, 
държавни и 
обществени 
сгради, 
обхванати в 
системата за 
разделно 
събиране на 
отпадъци 

Организа
ция 
по 
оползот 
воряване 
на 
отпадъци 
от 
опаковки 

Администра 
ции 

1.5. Тематични 
проверки за 
изпълнение на 
изискванията за 
разделно събиране и 
изхвърляне на 
отпадъците в 
организираната от 
общината система за 
разделно събиране на 
отпадъците 

  

ежегодно Осъществен 
контрол 

Брой 
Извършени 
тематични 
проверки 

Брой 
извършени 
тематични 
проверки 

Община 
„Родопи“ 

 

1.6.Ежегодно събиране 
и обработка на 
информация от ООп / 
фирми и др. 
юридически лица/ за 
количествата и 
видовете разделно 

  

ежегодно Общината да 
разполага с 
информация 
за 
количествата 
разделно 
събрани 

Количества 
разделно 
събрани 
отпадъци в 
кг/тон 

Количества 
разделно 
събрани 
отпадъци в 
кг/тон 

Община 
„Родопи“ 

Организация 
по 
оползотворя 
ване на 
отпадъци от 
опаковки 
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събрани и предадени 
за рециклиране 
отпадъци 

отпадъци на 
нейната 
територията 

1.7 Система за 
събиране на масово 
разпространени 
опасни отпадъци 
/МРО/ от 
домакинствата 
/луминисцентни 
лампи, батерии, 
акумулатори и 
отработени масла 
електрически и 
електронни уреди и 
др./ Изграждане на 
площадки за 
безвъзмездно 
предаване на МРО 

 Отчисления 
по чл.64 от 
ЗУО, 
Общински 
бюджет 

2021-2028 Общината 
разполага с 
допълнителни 
възможности за 
разделно 
събиране и 
отчитане на 
рециклируеми 
отпадъци 

Сключени 
договори с 
лицензирани 
фирми 

Количества 
събрани 
разделно 
масово 
разпространен и 
опасни 
отпадъци 

Община 
„Родопи“ 

 

1.8. Организиране на 
информационни 
кампании за ползите 
от разделно събиране 
на 
рециклируемите 
отпадъци 

 Общински 
бюджет 

постоянен 
до 2028 г. 

Гражданите и 
фирмите са 
запознати с 
ползите от 
разделното 
събиране 

Брой 
реализирани 
дейности от 
годишния план 
за действие 

Проведени 
минимум 5 
информационни 
кампании 

Община 
„Родопи“ 

Медии 

1.9. Контрол и  
санкции, заложени в 
общинските наредби 
при смесването на 
отпадъци и 
изхвърляне на 
рециклируеми и 
оползотворими 
отпадъци в 
контейнерите за 
битови отпадъци 

  постоянен 
до 2028 г. 

Намаляване 
количеството 
на 
рециклируемите 
отпадъци в 
смесения битов 
отпадък 

Брой 
наложени 
санкции за 
нерегламенти 
рано 
изхвърляне на 
отпадъци 

Брой 
наложени 
санкции за 
нерегламентира
но изхвърляне 
на отпадъци 

Община 
„Родопи“ 
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1.10. Актуализиране 
при необходимост на 
Наредбата за 
управление на 
отпадъците  на 
общината за 
нормативно изискване 
административните, 
стопанските, 
търговските и 
др.подобни обекти в 
населени места да 
събират разделно най-
малко отпадъците от 
хартия и картон, 
метали, пластмаса, 
стъкло и зелени 
биоотпадъци и да 
сключат договори за 
предаването им с 
лица, притежаващи 
регистрационен/разре
шителен документ по 
ЗУО за осъществяване 
на съответната 
дейност 

  2021-2028 Въведени от 
общината 
нормативни 
изисквания 
административн
ите, 
стопанските, 
търговските и 
др.подобни 
обекти в 
населени места 
над 10 000 
жители да 
събират 
разделно най-
малко 
отпадъците от 
хартия и картон, 
метали, 
пластмаса, 
стъкло и зелени 
биоотпадъци и 
да сключат 
договори за 
предаването им 
с лица, 
притежаващи 
регистрационен/
разрешителен 
документ по 
ЗУО за 
осъществяване 
на съответната 
дейност  

Актуализиране 
на наредбата  

Приета 
актуализация на 
наредбата  

Общин 
ски 
съвет 

Община 
„Родопи“ 

1.11. Извършване на 
проверки за спазване 
на изискванията от 
административните, 
стопанските, 
търговските и др. 

  2022-2028  Административ
ните, 
стопанските, 
търговските и 
др. подобни 
обекти в 

Брой 
проверки, 
извършени от 
общинските 
контролни 

Брой проверки, 
извършени от 
общинските 
контролни 
органи; брой 

Община 
„Родопи“ 
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подобни обекти в 
населени места да 
събират разделно най-
малко отпадъците от 
хартия и картон, 
метали, пластмаса, 
стъкло и зелени 
биоотпадъци и да 
сключат договори за 
предаването им  

населени места 
да събират 
разделно най-
малко 
отпадъците от 
хартия и картон, 
метали, 
пластмаса, 
стъкло и зелени 
биоотпадъци и 
сключат 
договори за 
предаването им 

органи; брой 
наложени 
глоби 

наложени глоби 

1.12. Провеждане на 
кампании за разделно 
събиране на отпадъци 
от стара хартия и 
други материали 
(напр. в края и в 
началото на учебната 
година)  

 Общински 
бюджети  

Ежегодно 
до 2028 г.  

Общината 
провежда 
ежегодни 
информационни 
кампании за 
разделно 
събиране на 
стара хартия и 
други отпадъци 

Брой, 
проведени 
ежегодни 
кампании за 
разделно 
събиране на 
стара хартия и 
други 
отпадъци  

Допълнителни 
количества 
разделно 
събрани 
отпадъци от 
общините 

Община 
„Родопи“ 

Организаци
и по 
оползотворя
ване 

1.13.Осъществяване на 
ежегодни регулярни 
обучения на 
служителите относно 
осъществяваната от 
тях контролна дейност 

  Ежегодно 
до 2028 г.  

Служителите са 
обучени 
относно 
осъществяванат
а от тях 
контролна 
дейност  

Брой 
проведени 
обучения; 
брой обучени 
служители;  

Брой проведени 
обучения; брой 
обучени 
служители; 

Община 
„Родопи“ 

 

1.14. Сключване на 
договор с фирма за 
повторна употреба и 
рециклиране на 
текстилни отпадъци 

  2021 Снижаване на 
дела на 
текстилните 
отпадъци и 
повторната им 
употреба 

Количества 
разделно 
събрани 
отпадъци в 
кг/тон 

Количества 
разделно 
събрани 
отпадъци в 
кг/тон 

Община 
„Родопи“ 

Фирма в 
бранша, 
обществено
ст 

1.15. Контрол за 
изпълнение на 
изискванията на 
общинската наредба за 

  Ежегодно 
до 2028 г.  

Извършена 
контролна 
 дейност по 
управление на 

Брой 
проверки, 
извършени от 
общинските 

Брой проверки, 
извършени от 
общинските 
контролни 

Община 
„Родопи“ 
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управление на 
отпадъците относно 
разделното събиране и 
подготовката за 
повторна употреба на 
битовите отпадъци  

отпадъците  контролни 
органи; брой 
наложени 
глоби 

органи; брой 
наложени глоби 

1.16. Осигуряване на 
необходимото 
техническо 
оборудване, за което 
служителите 
отговарящи за 
отпадъците да 
извършват проверки  

50 000 Отчисления 
по чл.64 от 

ЗУО, 
Общински 

бюджет 

2023 Повишена 
ефективност и 
възможност за 
извършване на 
планови и 
извънпланови 
проверки  

Брой 
предоставено 
оборудване  

Брой 
предоставено 
оборудване 

Община 
„Родопи“ 

 

1.17. Подновяване  на 
договори за  
площадката за 
безвъзмездно 
предаване на разделно 
събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни 
отпадъци, и други 
разделно събрани 
отпадъци  

  2021 Използване на  
площадки по 
договор даващи 
възможност на 
населението да 
предава 
безвъзмездно 
разделно 
събрани 
отпадъци  

Брой 
използвани  
площадки  

Брой  
използвани 
площадки за 
предаване на 
разделно 
събрани 
отпадъци  

Община 
„Родопи“ 

 

 1.18. Проучване на 
възможностите и 
въвеждане на 
сепариране на 
битовите отпадъци, 
генерирани на 
територията на 
община „Родопи“  

  2021-2028 Сепариране на 
битовия отпадък 
на Общината. 
Увеличаване 
дела на 
оползотворенит
е и 
рециклираните 
отпадъци 

Количества 
отсепариран 
отпадък 

Количества 
отпадък, 
предаден за 
рециклиране 

Община 
„Родопи“ 

Съседни 
общини 

2. Използване на 
разяснителни 

2.1. Информиране на 
населението за реда, 

  2021 - 2028 Обществеността 
е информирана  

Изготвяне на  
информация 

Публикуване на 
интернет 

Община 
„Родопи“ 
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кампании и 
предоставяне на 
информация, 
насочена към 
широката 
общественост  

начина и ползите от 
разделно събиране на 
отпадъците  
 

за реда, начина и 
ползите от 
разделното 
събиране и 
оползотворяване 
на битовите 
отпадъци  

страницата на 
общината на 
информация 

Информиране на 
населението за 
точното 
местонахождение на 
площадката за 
безвъзмездно 
предаване на разделно 
събрани отпадъци, 
вид и количество на 
отпадъците, които да 
се оставят на тези 
площадки и др.  

  2021 -2028  Обществеността 
е информирана 
относно 
местонахождени
ето на 
площадките за 
безвъзмездно 
предаване на 
разделно 
събрани 
отпадъци и вида 
и количествата 
на отпадъците, 
които могат да 
бъдат предавани  

Изготвяне на  
информация за 
местонахожде
нието на 
площадките за 
разделно 
събрани 
отпадъци и 
вида и 
количествата 
на събираните 
отпадъци 

 Публикуване на 
интернет 
страницата на 
общината на 
информация за 
местонахождени
ето на 
площадките за 
разделно 
събрани 
отпадъци и вида 
и количествата 
на събираните 
отпадъци 

Община 
„Родопи“ 
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5.2.4. ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИТОВИ БИОРАЗГРАДИМИ И БИООТПАДЪЦИ 

Съгласно §1, т.3 от ДР на ЗУО „Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, 
които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и 
растителни отпадъци, хартия, картон и други. 

„Биоотпадъците“ са част от биоразградимите битови отпадъци и по-конкретно 
отпадъците 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. 

По-голямата част от битовите отпадъци от домакинствата и други организации са 
биоразградими отпадъци. Ето защо българското законодателство въведе конкретни 
количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на битови 
биоотпадъци, както и цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от 
депата. 

Съгласно §1, т.2 от ДР на ЗУО „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. 

Член 8, ал. 1 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 
биоразградимите отпадъци, Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., Обн. ДВ. бр.11 от 31 
Януари 2017 г. задължава кметовете на общини във всеки от регионите за управление 
на отпадъци по чл. 49, ал.9 от ЗУО да постигат следните регионални цели за разделно 
събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци: 

 до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

 до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

 до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г. 

Изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови 
биоотпадъци се осигурява чрез прилагане на домашно компостиране и разделно 
събиране. 

Разделно събиране на битови биоотпадъци 
При изготвяне на предвижданията за разделно събиране на битови биоотпадъци 

са възприети допусканията, определени в Модел и поетапен план за действие за 
управление на биоотпадъците в България, разработен в рамките на проект 
„Разработване на нормативна уредба за управление на биоотпадъците и създаване на 
система за осигуряване качеството на компоста и Национална организация за 
осигуряване на качеството на компоста”. Направените допускания по отношение на 
фракциите „хранителни отпадъци” и „растителни отпадъци”. 

В изпълнение на своите задължения по чл.19, ал.3, т.10 и чл.34, ал.2 от „Закона за 
управление на отпадъците“ и  „Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и 
третиране на биоразградимите отпадъци“, относно управлението на биоразградимите 
отпадъци от растителен произход, Община „Родопи“ има изработен проект на Подробен 
устройствен план за застрояване /ПУП – ПРЗ/ за част от поземлен имот с 
идентификатор 87240.40.221, с местоположение област Пловдив, община „Родопи“, 
село Ягодово, местност „Беговица“ за площадка за изграждане на компостираща 
инсталация в землището на село Ягодово и смяна на предназначението на земеделска 
земя за неземеделски нужди, с цел осъществяване на инвестиционно намерение за 
реализация на проектно предложение: „Проектиране и изграждане на компостиращa 
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инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията 
на община „Родопи“ в УПИ I-40.284, засягащ поземлен имот с идентификатор 
87240.40.221 по КККР на м. “Беговица“, с. Ягодово, община „Родопи“, област Пловдив, 
с което община „Родопи“ ще кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими 
отпадъци“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.“ Проекта поради обжалване от страна на Община Садово към момента е в 
процедура по обжалване пред съдебните органи и се очаква краен съдебен акт. 
         Относно хранителните биоотпадъци на този етап в общината няма изградена 
инфраструктура. 
         В подпрограмата за достигане на целите и изискванията за биоразградимите 
отпадъци са предвидени мерки, които условно могат да бъда класифицирани като 
инвестиционни мерки и „меки“ мерки. 

Инвестиционните мерки в програмата са свързани с ОПОС 2021-2028 г., както и 
от други източници на финансиране. Новите инвестиции са свързани главно с: 

 Реализиране на „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“. 

Наборът от „меки“ мерки за постигане на набелязаните цели включва внедряване 
на информационна система за отчитане на домашното компостиране, като модул от 
бъдещата интегрирана информационна система. 

В настоящата подпрограма не са включени част от „меките“ мерки, които имат 
пряка връзка с постигане на набелязаните цели на програмата, но са описани в други 
подпрограми, тъй като имат хоризонтален характер и допринасят за постигането на 
няколко цели и подцели на плана. Пряко отношение към постигане на набелязаната цел 
на настоящата програмата са мерките от другите програми на плана, свързани с: 

• осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението да 
събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за битовите 
отпадъци; 

• продължаване прилагането на икономически инструменти, които чрез стимули и 
санкции да доведат до постигане на набелязаните цели /отчисленията за депониране, 
редукция на ТБО за участващите в системите за разделно събиране/; 

• включването в общинската наредба на специални разпоредби и изисквания за 
разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците; 

• периодично извършване от общината на проучвания за морфологичния състав 
на битовите отпадъци; 

• определяне на ТБО, възможно най-пряко, свързано с количествата изхвърлени 
отпадъци; 

• обучение и подобряване административния капацитет за служители по 
управление на отпадъците на общинско ниво; 

• мерките за разработване и внедряване в общината на електронна 
информационна система за отчитане изпълнението на целите за рециклиране и 
оползотворяване на битовите отпадъци; 

• мерките, свързани с подобряване на оползотворяването и на рециклирането на 
битовите отпадъци от хартия и картон, включително и опаковки от същия материал, 
тъй като те са едновременно и биоразградими отпадъци. 

Реализацията на мерките от настоящата подпрограма гарантира поетапното 
намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци и за насърчаване на 
разделното събиране на биоотпадъците с цел компостиране и анаеробно разграждане, 
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както и за третиране на биоотпадъците по начин, който осигурява висока степен на 
защита на околната среда. 

Осъществяването на програмата има значителен принос за изпълнение и на 
целите за намаляване на парниковите газове в съответствие с Интегрирания план в 
областта на енергетиката и климата в Република България 2021-2030 г., тъй като 
изпълнението на мерките за биоразградимите отпадъци са едновременно и мерки за 
намаляване и предотвратяване на емисиите на метан от депата за битови отпадъци. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 
БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В Т.Ч. ЗА БИООТПАДЪЦИТЕ 

 
Стратегическа цел: 2 Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 
Оперативна/и цел/и: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, 

рециклиране и оползотворяване на отпадъците 
Целеви индикатори 2028 г. - мин. 70% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в общината са разделно събрани 

и оползотворени 
 

Мярка Дейности 
/мерки/ 

Бюджет 
(лева) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни 
институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 
1. Достигане 
на 
националните 
цели и 
изискванията 
за 
биоразградим
ите, в т.ч. за 
биоотпадъците 
до 2028 г. 

1.1. Оптимизиране 
на системата за 
събиране и 
третиране на 
биоразградими 
отпадъци от 
растителен 
произход на 
територията на 
общината 

5000000 Отчисления по 
чл.64 от ЗУО 
Общински 
бюджет 

2023 Изградена 
инсталация за 
компостиране 
и намаляване 
на 
депонираните 
биоразградим
и 
отпадъци 

 компостираща 
инсталация 

Община 
„Родопи“  

 

1.2. Актуализиране 
при нужда  на  
общинската 
наредба за 
управление на 
отпадъците за  
изисквания за 
разделно събиране 
на биоотпадъците, 
след осигуряване на 
системата за 
събирането им. 

  2023 Достигнати 
нормативно 
определените 
изисквания за 
разделно 
събиране на 
зелените 
отпадъци 

Подготвени 
изменения в 
Наредбата за 
управление на 
отпадъците на 
територията на 
Община „Родопи“ 

Приети 
изменения в 
Наредбата за 
управление на 
отпадъците на 
територията 
на Община 
„Родопи“ 

Общински 
съвет 

 

1.3. Проучване 
възможността за  
третиране на 

 МОСВ 
ОП ООС 

2021-2028 Изградена 
инсталация за 
третиране на 

Етапи на СМР Въведена в 
експлоатация 
Инсталация 

Община 
„Родопи“ 

РСУО 
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хранителните 
отпадъци на 
регионален 
принцип или в  
частни инсталации 

хранителните 
отпадъци на 
регионален 
принцип или 
в  частни 
инсталации 

или ползване 
на частна 
инсталация 

1.4 В случай на 
изграждане на 
инсталация за 
третиране на 
хранителните 
отпадъци – 
въвеждане на 
система на 
територията на 
общината за 
разделното им 
събиране 

 ОПОС, 
отчисления по 
чл.64 от ЗУО 

2023 - 2028 Изградена 
система за 
разделното 
събиране на 
хранителните 
отпадъци 
събиране 

Елементи от 
системата 

Налични 
всички 
елементи на 
системата, 
съгласно 
нормативната 
база  

Община 
„Родопи“ 

РСУО 

1.5. Изпълнение на 
информационни 
кампании за 
обществеността 

 

 Ежегодно до 
2028 

ОО 
изпълняват 
одобрените 
им 
програми, 
вкл. в частта 
за 
информиран
е на 
общественос
тта 

Брой 
проведени 

информацион
ни кампании 

от ОО на 
МРО 

Повишена 
информираността 

на 
обществеността 

Ежегодно до 
2028 

Органи 
зации по 
оползот 
воряване 

на 
отпадъ 

ците 

Община 
„Родопи“ 
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5.2.5. ПОДПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ 
ОПАКОВКИ 

Ключовите разпоредби, произтичащи от ЗУО, относно разделното събиране на 
отпадъците от опаковки са: 

 Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради в населените места с над 5 000 жители и в курортните 
населени места са задължени от началото на 2013г. да събират разделно отпадъците от 
хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали; 

 Кметът на общината отговаря за разделното събиране на битови отпадъци на 
територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и 
картон, метали, пластмаси и стъкло. Кметът на общината организира изпълнението на 
задълженията си за участие в системите за разделно събиране, като сключва договори 
при условия и ред, определен с решение на общинския съвет, със: 

- Организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда 
на глава пета, раздел III, и/или 

- Други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по 
реда на глава пета, раздели I и II, за извършване на дейности по събиране, 
транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на 
съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, 
раздел II от Закона за опазване на околната среда; 

С договорите се урежда разделното събиране на отпадъци от домакинствата, 
административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено 
хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм, както и се 
определят най-малко следните условия: 

- Изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от 
домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и 
площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване; 

- Количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за 
отчитане на тяхното изпълнение; 

- Задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 
територията на общината; 

- Задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по 
прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и 
информационни кампании и работа с обществеността; 

 Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на битовите 
отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население, по-
голямо от 5 000 жители и за курортните населени места; 

В управлението на отпадъците от опаковки общините имат значително активно 
участие и задължения като една от основните заинтересовани страни, което изисква 
много добра координация между всички участници в процеса на управление на 
отпадъците от опаковки. В случай че нямат сключен договор с организация за 
оползотворяване на отпадъци от опаковки, общините са длъжни да разработват и 
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изпълняват сами програми за разделно събиране на отпадъци от опаковки и да 
предоставят ежегодно информация на МОСВ в тази връзка.  

Отпадъците от опаковки са резултатът от употребата на продукти, които са 
опаковани и именно опаковките, а не самите продукти са предмет на изискванията за 
рециклиране и оползотворяване. В допълнение при опаковките става въпрос за 
изключително широк диапазон от опаковани продукти – десетки хиляди вида, от които 
се генерират отпадъците от опаковки, което допълнително усложнява организирането 
на системите за разделното им събиране.  

ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ИЗВОДИ  
Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е първата от всички 

системи за разделно събиране на отпадъците, създадена след приемането на Закона за 
управление на отпадъците през 2003 г. С приемането на Наредбата за опаковките и 
отпадъците от опаковки през 2004 г. и измененията ѝ впоследствие в националното 
законодателство, се регламентира цялостната схема за управление на този поток 
отпадъци, която непрекъснато се разширява и подобрява ефективността си в годините. 
На територията на страната работят няколко организации за оползотворяване на 
отпадъците от опаковки, които имат ангажимента да изпълняват целите за рециклиране 
и оползотворяване на отпадъците от опаковки от името на лицата, които пускат на 
пазара опаковани стоки. Системата е с широко покритие на територията на цялата 
страна.  

Община „Родопи“ има сключен договор с фирма „БУЛЕКОПАКТ“ АД за 
организиране и въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки с 
контейнери. 

Специфичен показател, измерващ ефективността на работа на системата за 
управление на отпадъците от опаковки, е процентът на рециклираните отпадъци от 
опаковки спрямо генерираните. Средно за страните от ЕС стойността на този показател 
е 60,4% за 2008г. и 67,5% 2017 г. За страната ни този процент нараства от 50.3% през 
2008 г. на 65,6% през 2017 г., като от 2010 до 2017 г. стойността на показателя се движи 
около средната стойност на показателя за държавите от ЕС. През десетгодишния 
период 2008-2018г.,  България изпълнява целите за рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците от опаковки. Ежегодно ИАОС подготвят и публикуват на интернет 
страницата си доклад за степента на достигане на целите и за управлението на 
отпадъците от опаковки. 

На европейско ниво общият обем на генерирани отпадъци от опаковки на жител 
през 2017 г. е 173,835, като в някои държави показателят е със стойност над 215 
кг/жител (Люксембург, Германия, Италия) 36. През 2017 г. генерираните отпадъци от 
опаковки на жител в България са 64,3 кг/ж, което е почти три пъти по-малко от 
средното за страните от ЕС. 

През 2012 г. с приемането на новия Закон за управление на отпадъците се въведе 
изискването ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради в населените места с над 5 000 ж. и курортните места да 
събират разделно получените от дейността им отпадъци от хартия и картон, стъкло, 
пластмаси, дърво и метали на територията на обекта и да ги предават в съответствие с 
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изискванията на наредбата по чл. 22 ЗУО – общинските наредби за управление на 
отпадъците. Изключение от посоченото изискване се допуска за населени места, в 
които няма изградена система за разделно събиране на същите отпадъци от 
домакинствата. Община „Родопи“ е въвела това изискване в наредбата за управление на 
отпадъците. Липсва обаче информация доколко посочените обекти изпълняват 
(доброволно) това изискване.  

От представените информация и данни могат да се формулират следните основни 
изводи:  

 В годините нараства както абсолютното количество на отпадъците от опаковки, 
така и относителният дял на отпадъците от опаковки в общото количество на 
образуваните битови отпадъци.  

 В резултат на създадената схема за разделно събиране и оползотворяване на 
отпадъците от опаковки България е на средното ниво на рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците от опаковки, и изпълнява заложените в европейското и 
националното законодателство цели.  

 България е с много по-благоприятна стойност на показателя генерирани 
отпадъци на жител в сравнение със средноевропейското ниво.  

 Няма въведени механизми и липсва информация доколко се изпълняват 
изискванията от ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради да събират разделно отпадъците си от опаковки, а в това има 
голям потенциал за нарастване на количествата разделно събрани отпадъци от 
опаковки с високо качество.  

Препоръки за ключови действия  
Като се вземат предвид тенденциите в страната по отношение на опаковките и 

отпадъците от опаковки, европейските политики относно кръговата икономика и 
ефективното използване на ресурсите, както и новоприетото европейско 
законодателство в разглежданата област, е целесъобразно достиженията на създадената 
система за разделно събиране на отпадъците от опаковки не само да се запазят, но и да 
се надграждат и развиват в следващите години. 

Независимо че страната ни е в много по-благоприятна ситуация от средното 
европейско ниво по отношение на количествата генерирани отпадъци от опаковки, е 
необходимо да се провеждат много по-целенасочени мерки за предотвратяване 
образуването на отпадъци от опаковки и повторно използване на опаковки, където това 
е възможно. Особено важно е провеждането на широки информационни кампании сред 
обществеността, предвид многобройните източници, които ежедневно генерират такива 
отпадъци на територията на цялата страна.  

Необходимо е да се подобрят и разширят системите за разделно събиране на 
отпадъците от опаковки, предвид нарастването на количествените цели за рециклиране 
и оползотворяване на отпадъците от опаковки, както и специфичните цели за разделно 
събиране на пластмасовите бутилки за еднократна употреба до 3 литра.  

Общините следва да фокусират вниманието си върху прилагащите и контролните 
механизми за спазване на изискванията от търговски обекти, производствени, 
стопански и административни сгради да събират разделно отпадъците си от опаковки и 
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да ги предават на оторизирани за целта лица за последващо рециклиране и 
оползотворяване. Това ще доведе не само до екологични ползи (нараснали количества 
разделно събрани отпадъци от опаковки), но и до намаляване на разходите на общините 
за третиране на битовите отпадъци поради намалени количества битови отпадъци, 
извозването и третирането на които общините трябва да финансират.  

Бизнесът за производство на пластмасови бутилки за еднократна употреба трябва 
да пренастрои производството си с оглед достигане на целите за влагане на 
рециклирана пластмаса при производството на пластмасови бутилки за еднократна 
употреба. Следва да се определи компетентният държавен орган за контрол спазването 
на това изискване, като на този орган се осигури обучение, методически ръководства за 
контрол и други необходими ресурси – човешки, финансови, технически и др. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ 
 

Стратегическа цел: 2 Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 
Оперативна/и цел/и: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, 

рециклиране и оползотворяване на отпадъците 
Текущи индикатори 2018 г. - минимум 25% от общото тегло на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и 

стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране. 
Целеви индикатори 2028 г. - минимум 58% от общото тегло на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и 

стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране. 
 

Мярка Дейности 
/мерки/ 

Бюджет 
(лева) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализац

ия 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни 
институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 
1. Прилагане 
на 
Стратегията и 
плана за 
действие за 
преход към 
кръговата 
икономика на 
Република 
България за 
периода 2021 
- 
2028 г. и 
достигане на 
целите за 
подготовка за 
повторна 
употреба и за 
рециклиране 
на битовите 
отпадъци от 
хартия, 

1.1. Разширяване и 
оптимизиране на 
системата за 
разделно събиране 
на отпадъци от 
опаковки 

 Организация по 
оползотворяван
е на отпадъци 
от опаковки 
(ООп) 

2021-2028 Разширена и 
оптимизирана 
система за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки 

Брой жители 
обхванати в 
системата за 
разделно 
събиране на 
отпадъци и брой 
съдове 

Брой населени 
места, брой 
жители 
обхванати в 
системата за 
разделно 
събиране на 
отпадъци и 
брой съдове 

Органи 
зация по 
оползот 
воряване 

 

1.2. Контрол на 
системата за 
разделно събиране 
на отпадъци от 
опаковки 

  2021-2028 Система за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки 

Количество 
разделно събрани 
отпадъци по 
видове в кг 

Количество 
разделно 
събрани 
отпадъци по 
видове в кг 

Община 
„Родопи“ 

 

1.3. Актуализиране 
на при нужда на 
наредбата за 
управление на 
отпадъците относно 
изисквания за 
търговските и други 
подобни обекти за 

  2021-2028  Увеличаване на 
количествата 
разделно 
събрани хартия и 
картон, стъкло, 
пластмаси, 
дърво и метали, 
вкл. отпадъци от 

Разработване на 
конкретни 
механизми  

Всички 
задължени 
търговски и 
други подобни 
обекти 
прилагат 
изискванията 
за разделно 

Община 
„Родопи“ 
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метали, 
пластмаса и 
стъкло 

разделно събиране 
на отпадъците от 
хартия и картон, 
стъкло, пластмаси, 
дърво и метали, 
вкл. отпадъци от 
опаковки от същите 
материали, и 
осъществяване на 
контрол и налагане 
на 
предписания/глоби  

опаковки от 
същите 
материали  

събиране на 
отпадъците от 
хартия и 
картон, стъкло, 
пластмаси, 
дърво и метали, 
вкл. отпадъци 
от опаковки от 
същите 
материали  

 1.4. Провеждане на 
информационни 
мероприятия, 
целящи 
постигането на 
мотивираност на 
населението за 
активно участие в 
разделното 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки 

 Организация 
по 
оползотворява
не на отпадъци 
от опаковки 
(ООп) 

2021-2028 Увеличаване на 
количествата 
разделно 
събрани хартия и 
картон, стъкло, 
пластмаси, 
дърво и метали, 
вкл. отпадъци от 
опаковки от 
същите 
материали 

Количество 
разделно събрани 
отпадъци по 
видове в кг 

Количество 
разделно 
събрани 
отпадъци по 
видове в кг 

Община 
„Родопи“ 

Организация 
по 
оползотворя
ване 
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5.2.6. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРО  
 

Съгласно ЗУО „Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се 
образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на 
цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление. 
Съгласно националното законодателство са поставени годишни количествени цели за 
рециклиране и оползотворяване на шест групи масово разпространени отпадъци.  

 Отпадъци от опаковки  
 ИУМПС  
 ИУЕЕО  
 Отпадъчни масла и нефтопродукти  
 Отпадъци от гуми  
 Отпадъци от батерии и акумулатори  
Целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, ИУМПС, 

ИУЕЕО и от батерии и акумулатори са заложени на общоевропейско ниво, а в България 
са поставени и се изпълняват национални количествени цели и за отпадъци от гуми и за 
отпадъчни масла и нефтопродукти. 

Разработването на настоящата подпрограма е нормативно  изискване на 
Националния план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. и следва да включва 
мерки за предотвратяване и повторна употреба.  

Дейностите/мерките за първата група МРО – отпадъците от опаковки са дадени в 
предходната подпрограма. Тук ще отбележим мерките за управление на останалите 
групи: 

 Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО) 

Устойчивост при управлението на потока отпадъци от ОЕЕО може да се постигне 
чрез предотвратяване на генерирането им, чрез тяхната повторна употреба, 
рециклиране и други форми на оползотворяване, както и чрез ограничаване на 
обезвреждането на ОЕЕО с битовите отпадъци. За тази цел трябва да има добро 
взаимодействие и сътрудничество между всички оператори, които участват в жизнения 
цикъл на електрическото и електронното оборудване – производители, дистрибутори, 
потребители и администрация. Потребителите следва активно да подпомагат 
събирането на ОЕЕО и да връщат ОЕЕО на определените места. За тази цел са 
поставени удобни съоръжения за връщане на ОЕЕО в търговските обекти, включително 
и в обществени пунктове за събиране на отпадъци, където домакинствата да могат да 
връщат техните ОЕЕО безплатно. 

Към момента действащ нормативен акт е „Наредба за излязлото от употреба 
електрическо и електронно оборудване“ (приета с ПМС №256/13.11.2013 г., обн. ДВ, 
бр.100/19.11.2013г., в сила от 01.01.2014 г.), с която са транспонирани изискванията на 
Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване. 

Съгласно чл.27 на „Наредба за излязлото от употреба електрическо и 
електронно оборудване“, Кметът на общината: 

 Оказва съдействие на организациите по оползотворяване и на лицата, които 
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изпълняват задълженията си индивидуално, в т.ч. определя местата за разполагане на 
необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на 
ИУЕЕО; 

 Организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за 
разделно събиране на ИУЕЕО по чл.19, ал.3, т.7 ЗУО, като сключва договори със: 

- Организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или 
- Лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или 
- Други лица, притежаващи документ по чл.35 ЗУО, за извършване на дейности 

по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на 
територията на общината; 

Договорите съдържат: 
- Изисквания към системата за разделно събиране на ИУЕЕО от домакинствата, в 

т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за 
разделно събиране на ИУЕЕО, честота на обслужване; 

- Задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 
територията на общината; 

- Задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на 
общината по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на 
образователни и информационни кампании и работа с обществеността; 

- Задължение за предоставяне на кмета на общината най-малко веднъж годишно 
на информация за събраното ИУЕЕО на територията на общината; 

Най-предпочитаният и ефективен начин за разделно събиране на ИУЕЕО в общините 
е чрез сключване на договор с организация по оползотворяване.  

Община „Родопи“ няма сключен такъв договор. Два пъти годишно общината 
организира събиране на отпадъци от ИУЕЕО, като уведомява населението на интернет-
страницата на общината.  

Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 

В национален план редът и начините за събиране, временно съхраняване и 
разкомплектоване на излезлите от употреба моторни превозни средства и за 
оползотворяването и/или обезвреждането и изпълнението на целите за повторната 
употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците от моторни превозни 
средства (МПС) и изискванията към пусканите на пазара материали и компоненти за 
тях са регламентирани в „Наредба за излезлите от употреба моторни превозни 
средства” (приета Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., 
в сила от 25.01.2013 г.). Наредбата е разработена в съответствие с Директива 
2000/53/ЕС. 

С Наредбата се регламентират и задълженията на местните органи на 
самоуправление в общините, които произтичат от разпоредбите на чл.16, ал.1, като 
кмета на общината: 

 Определя местата по чл.19, ал.3, т.7 ЗУО на територията на общината за 
предаване на ИУМПС в съответствие с програмата по чл.52, ал.1 ЗУО и наредбата по 
чл.22 ЗУО; 

 Организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл.143, ал.7 и 8 ЗДП и 

apis://Base=NARH&DocCode=54087&Type=201/
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предаването им в центрове за разкомплектоване, за което уведомява звеното 
„Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или областната 

дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС; 
Кметът на общината извършва тези дейности, като сключва договор с 

организации по оползотворяване на ИУМПС или с лица, които изпълняват 
задълженията си индивидуално. Договорите съдържат най-малко: 

 Изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на общината; 
 Задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на ИУМПС 

на територията на общината; 
 Задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по 

прилагане на системата за събиране на ИУМПС, провеждане на образователни и 
информационни кампании и работа с обществеността; 

Община „Родопи“ е сключила договор с организация по оползотворяване на 
ИУМПС „Авто оползотворяване“ ЕООД гр. Първомай, за извършване на дейностите по 
събиране, съхраняване, разкомплектоване и транспортиране на ИУМПС и повторна 
употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от МПС. 

Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

Нормативният документ, който регламентира събирането, рециклирането и/или 
оползотворяването и обезвреждането на НУБА е „Наредба за батерии и акумулатори 
и за негодни за употреба батерии и акумулатори“ (приета с ПМС №351/27.12.2012 г., 
обн., ДВ, бр.2/08.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г) 

Съгласно чл.27 от Наредбата, кмета на общината: 

• Организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни 
НУБА и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно 
събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА; 

• Организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за 
разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл.19, ал.3, т.7 ЗУО, като 
сключва договори със: 

а) организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено 
по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или 

б) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден 
по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 
транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на 
общината и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II 
от ЗООС; 

С договорите се определят най-малко: 
• Изискванията към системата за разделно събиране на портативни и автомобилни 

НУБА от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, брой и разположение на 
съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване; 
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• Задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 
портативни и автомобилни НУБА на територията на общината; 

• Задълженията и начинът за предоставяне на информация на гражданите на 
общината по прилагане на системата за разделно събиране на портативни и 
автомобилни НУБА, провеждане на образователни и информационни кампании и 
работа с обществеността; 

• Задължение за предоставяне в определен срок най-малко веднъж годишно на 
информация за разделно събраните портативни и автомобилни НУБА на територията 
на общината; 

От своя страна, организациите по оползотворяване на НУБА, съгласно чл.24 от 
гореспомената Наредба, сключват: 

• Договори с български и/или чуждестранни лица за събиране и рециклиране на 
НУБА, попадащи в тяхната система, както и за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъците от батерии и акумулатори, които не могат да бъдат рециклирани; 

• Договори с кметове на общини, така че да се гарантира събирането и/или 
рециклирането на количествата НУБА в съответствие с разрешението си, издадено по 
реда на глава пета, раздел III ЗУО и изпълнение на целите, съгласно определените 
срокове; 

Община „Родопи“ няма сключен такъв договор. Два пъти годишно общината 
организира събиране на отпадъци от НУБА, като уведомява населението на интернет-
страницата на общината.  

Отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ) 
Съгласно националното законодателство и по-специално приетата „Наредба за 

изискванията за третиране на излезли от употреба гуми“ (приета с ПМС №221 от 
14.09.2012г., обн. ДВ. бр.73/25.09.2012), разделното събиране на ИУГ е регламентирано 
и позволява да се осъществят, както принципа „Разширена отговорност на 
производителя”, така също и общината да сключи договор с ООп за създаване на 
система за разделно събиране този поток масово разпространени отпадъци. 

Съгласно чл.20 от Наредбата, кметът на общината: 

 Определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, без да 
възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по 
оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и 
информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на ИУГ; 

  Съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и 
предаването им за оползотворяване или обезвреждане; 

Ефективен и целесъобразен подход за изпълнение задълженията на общината е 
сключването на договор с организация по оползотворяване на ИУГ. 

В община „Родопи“ не се събират разделно ИУГ, поради което е необходимо 
общината да сключи договор с ООп и да определи място/места за събирането им на 
територията на общината, като информира обществеността за местоположението на 
местата и условията за приемане на тези МРО. След сключване на договора, на 
територията на общината ще бъдат въведени следните мерки, относно осъществяване 
на контрол от страна на общината: 

•  Предаването на ИУГ е на лицензирана фирма; 
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•  Недопускане изхвърлянето на ИУГ в съдовете за смесени битови отпадъци; 
•    Контрол над лицата, експлоатиращи системата за разделно събиране на ИУГ и 

за предоставяне на информация. 

Отпадъци от отработени масла 
С „Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти“ (приета с 

ПМС №352/27.12.2012 г., обн., ДВ, бр.2/08.01.2013 г.) са определени изискванията за 
пускането на пазара на масла и разделното събиране, съхраняването, транспортирането, 
оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

Съгласно Наредбата, кметът на общината определя местата за смяна на 
отработените моторни масла на територията на общината и информира обществеността 
за местоположението им и за условията за приемане на отработените масла, както и 
съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от 
употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане в следните 
случаи: 

• Когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху 
общински имот; и 

• Когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на 
отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или 
обезвреждане, със: 

- Организация по оползотворяване на отработени масла; 
- Лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си 

индивидуално; 
- Други лица, които притежаващи разрешение или регистрационен документ, 

издаден по реда на глава пета, раздели I и II на ЗУО, за извършване на дейности по 
събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, 
и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II на ЗООС; 

Съгласно чл.24 от Наредбата, събирането и/или съхраняването на отработени 
масла и/или отпадъчни нефтопродукти се извършва: 

• В места за смяна на отработени масла; 

• На площадки за предварително съхраняване в резултат на експлоатацията на 
техника и оборудване, като „Предварително съхраняване“ е дейност по съхраняване на 
отпадъци при мястото на образуване до събирането им в съоръжения, където те се 
разтоварват, за да се подготвят за последващо транспортиране до друг обект с цел 
оползотворяване или обезвреждане; 

• В събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от 
площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване 
и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

В община „Родопи“ не се събират отпадъци от отработени масла и на територията 
на общината няма площадка за предаване и смяна на отработени моторни масла,  
поради което е необходимо общината да сключи договор с организация по 
оползотворяване, относно организирането и управлението на дейностите по събиране, 



 

91 

транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отработени 
масла, генерирани на територията на общината и да определи най-малко едно място за 
събиране и смяна на отработени масла. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРО 
 

Стратегическа цел: 2 Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 
Оперативна/и цел/и: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, 

рециклиране и оползотворяване на отпадъците 
Целеви индикатори Съгласно НПУО 2021 – 2028 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Мярка Дейности 
/мерки/ 

Бюджет 
(лева) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализац
ия 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни 
институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 
Организиране 
и управление 
на дейностите 
по събиране, 
транспортиран
е, съхраняване, 
оползотворява
неи/или 
обезвреждане 
на МРО 

1.1. Изграждане и 
въвеждане в 
експлоатация на 
площадка за 
разделно събрани 
отпадъци от 
домакинствата на 
територията на 
община „Родопи“, 
където ще се 
събират и някои от 
потоците МРО 

50 000 Общински 
Бюджет и 
Отчисления по 
чл. 64 от ЗУО 

2021-2028 Изградена и 
въведена в 
експлоатация 
площадка за 
разделно 
събрани 
отпадъци от 
домакинствата 
на територията 
на община 
„Родопи“ 

Количества 
събрани МРО 

Събрани МРО 
на площадката  
 

Община 
„Родопи“ 

 

1.2. Сключване на 
договори и/или 
подновяване на 
договорите с 
организациите по 
оползотворяване 
относно управление 
на ИУЕЕО, НУБА, 
ИУМПС 

 

 

2021 - 2028 Разделно 
събрани 
отпадъци от 
ИУЕЕО, НУБА, 
ИУМПС 
 
 
 
 

Брой сключени 
договори 
 
 
 
 
 
 
 

Брой 
сключени 
договори 
 
 
 
 
 
 

Община 
„Родопи“ 

Организации 
по 
оползотворя
ване 

1.3. Разширяване 
обхвата на 
системата за 
разделно събиране 

  2023 - 2028 Включени са 
населени места 
на територията 
на общината, в 

Брой места, 
където са 
разположени 
съдовете за 

Навсякъде 
където е 
определено от 
общината са 

Община 
„Родопи“ 

Организация 
по 
оползотворя
ване 
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на НУБА в 
населени места в 
общината, в които 
не се е прилагало 
разделно събиране 
на този поток МРО 
и определяне на 
места и 
необходимите 
съдове за събиране 
на този поток МРО 

които не се е 
прилагала 
системата за 
разделното им 
събиране 

разделно 
събиране на 
НУБА 

поставени  
съдове за 
разделно 
събиране на 
НУБА 

1.4. Определяне на 
място/места за 
събиране на ИУГ на 
територията на 
общината 

- Общински 
бюджет 

2022-2027 На територията на 
общината има 
отредени 
място/места за 
събиране на ИУГ; 

Избор на 
място/места за 
събиране на ИУГ 

Брой места за 
събиране на 
ИУГ 

Община 
„Родопи“ 

 

Осъществяван
е на контролна 
дейност от 
страна на 
общината 

Недопускане 
изхвърлянето на 
МРО в съдовете за 
смесени битови 
отпадъци 

  2021 - 2028 МРО се събират 
разделно 

Ежегодно 
осъществен 
контрол 

2028 г - МРО 
не се изхвърлят 
в съдовете за 
битови 
отпадъци 

Община 
„Родопи“ 

 

Спазване на  
въведения ред при 
събиране на 
ИУМПС, които се 
намират върху 
държавна или 
общинска 
собственост 

  2021 - 2028 В общината няма 
ИУМПС върху 
държавна или 
общинска 
собственост 

Ежегодно 
осъществен 
контрол 

Брой събрани 
автомобили 

Община 
„Родопи“ 

 

Провеждане на 
информационн
и мероприятия 

Прилагане на 
системата за 
разделно събиране 
на МРО, чрез 
насърчаване 
населението да 

 ООп, Общински 
бюджет 

2021 - 2028 Проведени 
информационни 
мероприятия за 
разделно 
събиране на МРО; 
Повишена 

Брой статии в 
местната преса, 
брой 
информационни 
мероприятия 

Ежегодно 
проведени 
информационн
и мероприятия 

ООп Община 
„Родопи“ 
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събира разделно 
МРО 

информираност
 на 
населението и в 
общината се 
прилага разделно 
събиране на МРО 
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5.2.7. ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ 

РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ 
 

В настоящата подпрограма не са включени част от мерките, които имат пряка 
връзка с постигане на нейните цели, тъй като са включени в други подпрограми, 
например: 

 програми за обучение и повишаване капацитета на служителите  за целите на 
изпълнение на изискванията за строителните отпадъци; 

 осъществяване на информационни кампании за насърчаване на населението и 
бизнеса да събира разделно отпадъците, в т.ч. относно строителните отпадъци; 

 внедряване на интегрирана информационна система за управление на 
отпадъците, вкл. за строителните отпадъци и от разрушаване на сгради; 

 осигуряване на общинска площадка за безвъзмездно предаване на разделно 
събрани отпадъци. 

Отпадъците от строителството и разрушаването във висока степен подлежат на 
рециклиране и повторна употреба. Така от проблем за околната среда, те могат да се 
превърнат в ресурс. Това е основен подход в устойчивото управление на отпадъците, 
наложен от активната политика на ЕС в това направление. Според РДО до 2020 г. 
подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 
материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване, следва да се увеличи 
най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват незамърсени почви, земни и 
скални маси от изкопи в естествено състояние. Същите цели са залегнали в ЗУО, но не 
са постигнати и ще бъдат преформулирани за периода до 2027 г. 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, Обн. ДВ.. бр.98 от 8 Декември 2017 г., определя някои 
допълнителни изисквания за управлението на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали в строителството. Съгласно сроковете, определени 
в ЗУО в тази наредба се регламентират конкретни цели за оползотворяване на 
определени видове строителни отпадъци и етапите за тяхното изпълнение. 

С наредбата се регламентират: 
- създаването на система за управление и контрол на дейностите по събиране, 

транспортиране и третиране на строителните отпадъци (СО); 
- изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството; 
- изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на 

строежи. 

Целта на наредбата е: 
1. Да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и 

да се ограничи рискът за човешкото здраве и околната среда в резултат на 
събирането, третирането и транспортирането на СО; 

2. Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по 
чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети на 
национално ниво до момента, а именно: 
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• за първи път е разработен и одобрен Национален стратегически план за 
управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република 
България за периода 2011-2020 г.; 

• одобрени са нормативни разпоредби в ЗУО и в Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. В тях са 
разграничени ясно отговорностите на общинските, регионалните и централните 
институции. 

Условията и редът за събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане 
на СО на територията на съответната община се определят с наредбата по чл. 22 ЗУО. 

Община „Родопи“, както и другите общини в страната имат следните 
отговорности, произтичащи от ЗУО и Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали: 

• Организиране на събирането, включително разделното, оползотворяването и 
обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 
домакинствата; 

• Когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по 
разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи е длъжна: 

- Да разработи План за управление на строителните отпадъци, като задължителна 
част от строителната документация за издаване на разрешение за строеж; 

- Да изпълни реално Плана за управление на строителните отпадъци; 
- Да влага в строежите определен процент материали от рециклирани строителни 

отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи; 
- Да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на 

определени видове отпадъци в минимални количества. 
Анализите на строителните отпадъци и на инфраструктурата за строителните 

отпадъци ни показват, че община „Родопи“, както преобладаващата част от общините, а 
и фирмите в страната, депонират част от строителните си отпадъци регламентирано. 
Необходимо е да бъдат предприети мерки за предотвратяване възникването на 
нерегламентирани сметища. Препоръчва се тези мерки да са насочени към 
предотвратяване на тези практики във възможно най-ранен етап, например чрез 
изискване на договор за предаване на отпадъци преди издаване на разрешението за 
строеж или с плана за управление на отпадъците при разрушаване на сгради. 

Генерираните строителни отпадъци от ремонтната дейност на домакинствата – 
ангажимент на общината по ЗУО се извозват до площадката в с. Първенец, управлявана 
от СО „СПЕКТЪР“. Понякога все още тези отпадъци се изхвърлят от недобросъвестни 
граждани и в контейнерите за смесени битови отпадъци или до тях, като замърсяват 
уличните пространства.  

 В Наредба за управление на отпадъците на територията  на община „Родопи“ 
подробно са описани дейностите по управление на строителните отпадъци в общината. 

В законодателството е регламентирано, че разходите за управление на отпадъците 
от строителство и разрушаване, следва да се поемат от притежателите на отпадъците. В 
тази връзка доставянето на отпадъците до съоръженията за третиране и заплащането на 
цената за приемането им е задължение на съответния притежател. В тази връзка 
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Общината предоставя по заявка и срещу заплащане при извършване на строително-
ремонтни дейности извозване на образуваните строителни отпадъци до депо.  

В подпрограмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради са предвидени мерки, които 
условно могат да бъдат разграничени като инвестиционни мерки и „меки“ мерки. 

Инвестиционните мерки са свързани главно с изпълнението на съоръжения и 
инсталации за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на 
строителни отпадъци и за производство на рециклирани строителни материали. 
Необходимостта от изграждането на такива съоръжения, местоположението и 
капацитета им са дефинирани в Националния стратегически план за управление на 
отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република България. 

В подпрограмата не са включени част от „меките“ мерки, които имат пряка връзка 
с постигане на набелязаните цели на програмата, тъй като са описани в други 
подпрограми. Пряко отношение към постигане на набелязаната цел на настоящата 
програма са мерките от другите програми на плана, свързани с: 

• Програми за обучение на служители за целите на изпълнение на изискванията за 
селективно разрушаване на сгради и за разделяне на строителните отпадъци в процеса 
на строителството; 

• Осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението и 
бизнеса да събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за 
отпадъците; 

• Разработване и внедряване на интегрирана общинска информационна система за 
отчитане на отпадъците, включително изпълнението на целите за рециклиране и 
оползотворяване на отпадъци с подсистема за строителните отпадъци. 

България има много малко практически опит в разглежданата област, поради 
което са необходими постоянни и координирани усилия на централните, регионалните 
и местни власти както и на бизнеса от строителния бранш и на неговите браншови 
организации. При планиране на осъществяване на мерките, отнасящи се до 
строителните отпадъци е взето под внимание, че за депонирането на тези отпадъци се 
заплащат отчисления за депониране за всеки тон депониран отпадък, аналогично на 
отчисленията за депониране на битови отпадъци. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ 

 
Стратегическа цел: 2 Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 
Оперативна/и цел/и: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, 

рециклиране и оползотворяване на отпадъците 
Текущи индикатори Ежегодно отчитане на количествата рециклирани строителни материали, вложени в строежите с 

възложител Община „Родопи“, съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 
Брой одобрени от Община „Родопи“ инвестиционни проекти с включен План за управление на 
строителните отпадъци 

Целеви индикатори Достигане на 70% рециклиране на образуваните строителни отпадъци в общината до 2028 г. 
Брой одобрени от Общината инвестиционни проекти с включен План за управление на строителните 
отпадъци 

 

Мярка Дейности 
/мерки/ 

Бюджет 
(лева) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализац
ия 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 
Текущи Целеви Водеща Партньор 

1.Увеличаване 
на 
количествата 
рециклирани и 
оползотворени 
отпадъци от 
строителните 
дейности 

1.1. Прилагане на 
контрол за 
изпълнение 
изискванията на 
Наредбата за 
строителните 
отпадъци и за 
влагане на 
рециклирани 
строителни 
материали 

-  2021-2028 Осъществен 
контрол за 
изпълнение 
изискванията на 
ЗУО относно 
строителните 
отпадъци и 
Наредбата за 
строителните 
отпадъци и за 
влагане на 
рециклирани 
строителни 
материали 

брой 
извършени 
проверки; 
брой наложени 
санкции; 
брой 
съставени 
предписания 

Количества 
рециклирани 
строителни 
материали 

Община 
„Родопи“ 

Възложители 
на 
инвестицион 
ни проекти 
 

1.2. „Изграждане на 
депо за инертни 
отпадъци със 
съоръжение за 

5 000 000 Външно 
финансиране 
Общински 
бюджет 

2021 - 2028 Третиране  на 
строителни 
отпадъци на 
специализирана 

Изградена 
инсталация за 
оползотворяване 
или система за 

Изградена 
инсталация за 
оползотворява
не или 

Община 
„Родопи“ 

РСУО 
Концесия 
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третиране – 
инсталация за 
третиране на 
строителни 
отпадъци, с цел 
последващото им 
оползотворяване”, в 
рамките на имот с 
№ 59032.14.60, с. 
Първенец, община 
Родопи, област 
Пловдив 

Отчисления по 
чл.64 от ЗУО 

площадка раздробяване на 
строителни 
отпадъци. 
Сключен договор 

система за 
раздробяване 
на строителни 
отпадъци. 
Сключен 
договор 

1.3. Осигуряване  
организирано 
събиране на 
строителни 
отпадъци от 
ремонтна дейност, 
образувани от 
домакинствата  на 
територията на 
община „Родопи“ 

 Общински 
бюджет  
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 - 
2028 

Изградена 
организирана 
система за 
разделно 
събиране на 
строителните 
отпадъци 
 
 
 

Количества 
събрани 
строителни 
отпадъци в т. 
 
 
 
 
 
 

Количества 
рециклирани 
и/или 
оползотворен
и 
строителни 
материали 
 
 
 

Община 
„Родопи“ 

Граждани 

1.4. Проучване за 
възможностите за 
рециклиране на 
строителните 
отпадъци в 
териториално 
близки райони, 
както и за 
оползотворяване 
на строителни 
отпадъци в 
обратни насипи, 
рекултивация на 

- Общински 
бюджет 

2021-2027 Осигурена  
възможност за 
рециклиране на 
строителните  
отпадъци в 
териториално  
близки райони, 
както и за 
оползотворяване 
на строителни 
отпадъци в 
обратни насипи, 
рекултивация на 

Направено 
проучване 

Количества 
рециклирани 
и/или 
оползотворени 
строителни 
материали 

Община 
„Родопи“ 
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нарушени терени и 
стари депа и други 
подобни терени. 

нарушени терени 
и стари депа и 
други подобни 
терени.  
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5.2.8. ПОДПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА ОТ 
ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

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

управление на отпадъците, въведена с европейското и с националното законодателство. 
Предвидените мерки са както инвестиционни, така и "меки" мерки. 

Инвестиционните мерки са насочени основно към изграждане на площадкова 
инфраструктура за битови отпадъци, закриване и рекултивация на общински депа, 
третиране на утайки от ПСОВ,  устойчиво управление на излезли от употреба 
препарати за растителна защита и др.  

„Меките” мерки са насочени към реализация на публични, бизнес и научни 
проекти за разработване/внедряване на различни иновативни методи за намаляване на 
количествата и на риска от депонираните битови отпадъци. Предвидени са мерки за 
повишаване на капацитета на публичната администрация по отношение 
трансграничния превоз на отпадъци и др. 

Основна част от усилията на национално и местно ниво за подобряване 
управлението на отпадъците са насочени към управление и предотвратяване на риска 
от депонираните отпадъци, което може да се постигне чрез няколко групи мерки: 

• ползване на депа, отговарящи на екологичните нормативни изисквания, които 
минимизират рисковете за околната среда; 

• чрез намаляване на количествата депонирани отпадъци посредством увеличава 
дела на рециклираните и оползотворени отпадъци; 

• закриване и рекултивация на старите депа за отпадъци с преустановена 
експлоатация; 

• последващи след експлоатационни грижи и мониторинг на закритите депа; 
• предотвратяване на депонирането доколкото е възможно на опасни битови 

отпадъци чрез разделното им събиране и предаване за обезвреждане. 

Община „Родопи“ е сред общините в България, които вече спазват изискванията 
за депониране на битовите отпадъци на депа, които отговарят на европейските и 
националните изисквания за намаляване и предотвратяване на риска от депонираните 
отпадъци чрез ползване на модерно регионално депо, част от Регионалната система за 
управление на отпадъците в регион Пловдив. Общината, в сътрудничество с другите 
общини членки на РСУО – Пловдив. 

След като в общината беше въведено организирано сметосъбиране на 100% на 
населението от общината, драстично намаля изхвърлянето на битови отпадъци на 
нерегламентирани места.  

На територията на общината няма функциониращи пречиствателни станции за 
отпадъчни води в населените места. 

Част от мерките от предходните подпрограми, свързани с подобряване на 
йерархията на управление на битовите отпадъци на община „Родопи“ - 
предотвратяване на отпадъците, увеличаване на рециклираните и оползотворени 
биоразградими отпадъци  и рециклируеми отпадъци от хартия и картон, метал, 
пластмаса и стъкло и др., както и на строителните отпадъци, имат 
едновременно принос и за намаляването на депонираните отпадъци. Тези мерки не 
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са отразени в настоящата подпрограма, тъй като са  включени систематично в 
предходните подпрограми, но допринасят за постигане на целите за намаляване 
на количествата депонирани отпадъци и подобряване на йерархията на 
управлението им. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА  
ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

Стратегическа цел: 3 Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо чиста и безопасна околна среда 
Оперативна/и цел/и: Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци 
Текущи индикатори Количество образувани битови отпадъци в тон за година 13788,38 тона за 2020 година; Норма 

на натрупване на битови отпадъци в община „Родопи“ през 2020 г. – 506,274 кг/ж/год. 
Целеви индикатори Количеството на депонираните битови отпадъци до 2028 г. да е намалено до 45 на сто или по-

малко от общото количество образувани битови отпадъци (по тегло) 
 

Мярка Дейности/Мерки/ Бюджет 
(лв.) 

Източници 
на 

финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорна 
институция 

Водеща 

Отговорна 
институция 

Партньор Текущи Целеви 

1.Намаляване 
на 
количествата 
и на риска от 
депонираните 
битови и 
други 
отпадъци 

1.1. Оптимизиране 
на системата за 
разделно събиране 
на опасните 
отпадъци от бита 
по договор с 
мобилни пунктове 

 Общински 
бюджет  

2021 - 2028  Намален риск за 
околната среда от 
депонирани 
опасни отпадъци  

Брой  кампании Приети 
количества 
опасни 
отпадъци от 
бита 

Община 
„Родопи“ 

Лицензирана 
фирма 

1.2.Рехабилитация 
на замърсени с 
отпадъци терени 
около населените 
места в общината 

 Общински 
бюджет  

2021 - 2028  Намален риск за 
околната среда от 
нерегламентирани 
замърсявания с 
отпадъци 

Рехабилитация на 
замърсени с 
отпадъци терени 
около населените 
места в общината 

Брой 
рехабилитирани 
терени 

Община 
„Родопи“ 

 

1.3. 
Оптимизиране/ 
надграждане на 
регионалната 
система за 
управление на 
отпадъците  

 ОПОС, 
Общински 
бюджети 

2021 - 2028 Осигурена 
необходима 
инфраструктура с 
цел намаляване на 
количеството 
депонирани 
битови отпадъци 

Договорите за 
изпълнение на 
проектите са 
приключили с 
въведени в 
експлоатация 
инсталации; брой 
изградени 
инсталации 

Намалено 
количество 
депонирани 
битови 
отпадъци и 
постигнати 
цели към 
2030/2035 г 

РСУО 
Пловдив 
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1.4.Оптимизиране/ 
надграждане на 
общинската 
система за 
управление на 
отпадъците, 
сметосъбиране, 
сметоизвозване 

 Общински 
бюджет 

2021 - 2028  Оптимизиране на 
системата за 
сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Проучване за по-
добро управление 
на сметосъбиране 
и сметоизвозване 

Въведено 
управление на 
сметосъбиране 
и 
сметоизвозване 

Община 
„Родопи“ 
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6. Координация с други планове и програми 

Програмата за управление на отпадъците на община „Родопи“ 2021-2028 г. е 
елемент от една цялостна система за планиране, поради което в този раздел e 
представена връзката между настоящата програма и други национални, регионални и 
общински програмни и стратегически документи. От своя страна изпълнението на 
Програмата за управление на отпадъците ще допринесе в по-малка или по-голяма 
степен за постигането на целите на редица европейски, национални, регионални и 
местни планови документи: 

1.  „Нова стратегическа програма на ЕС за периода 2019—2024 г.“ 
На заседанието си в Брюксел на 20 юни 2019 г. Европейският съвет постигна 

съгласие по програма на ЕС за следващите пет години. В документа „Нова 
стратегическа програма за периода 2019—2024 г.“ се определят приоритетните 
области, които ще направляват работата на Европейския съвет и ще дават насоки за 
работните програми на други институции на ЕС. 

Четири са основните приоритети на стратегическата програма: 
• защита на гражданите и свободите 
• развиване на силна и жизнеспособна икономическа база 
• изграждане на неутрална по отношение на климата, екологична, справедлива и 

социална Европа 
• защита на европейските интереси и ценности в световен план. 
Стратегическата програма очертава и пътищата за постигане на тези цели. 
2. Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и 

План за действие 2030 г. 
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 

действие на Република България задава рамка за действия за адаптиране към 
изменението на климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като 
идентифицира и потвърждава необходимостта от действия за АИК както за цялата 
икономиката, така и на секторно ниво. Включените сектори са: „Селско стопанство“, 
„Биологично разнообразие и екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, 
„Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“ и „Води“. Управлението на риска от бедствия 
се разглежда като между секторна тема. 

3. Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, 
България 2020-2030 г. 

Спазване на законодателството на ЕС и участие и допринасяне за реализирането 
на законодателните ангажименти и инициативи на ЕС като пакета от мерки за 
създаване на Кръгова икономика до 2030 г.: 

- Минимум 55% от общинските отпадъци да се рециклират до 2025 г., над 60% до 
2030 г. и над 65 % до 2035 г. 

- Над 50% от отпадъчните пластмасови опаковки да се рециклират до 2025 г. 
- Опасните отпадъци от домакинствата да се събират отделно до 2022 г., 

биологичните отпадъци до 2023 г. и текстилът до 2025 г. 
- До 2035 г. количеството депонирани общински отпадъци трябва да се намали до 

10% или по-малко от общото количество генерирани общински отпадъци. 
4. Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 

(2018-2024 г.). 
5. Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ, 

който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на 
балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на 
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вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на 
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. 

В рамките на стратегическия приоритет на документа: „Развитие на 
инфраструктурата за опазване на околната среда1” е определена специфична цел за 
„ефективно използване на ресурсите в регионите чрез оптимизиране събирането на 
отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране 
на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане в изпълнение 
на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа в периода до 2020 
г. ”. 

6. Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г. 
Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за 

постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на 
отпадъците, тъй като анализите на съществуващата ситуация показват, че в България 
съществува значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и 
управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови 
пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени 
вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. 

7. Стратегията и плана за действие за преход към кръговата икономика на 
Република България за периода 2021 -2028 г. 

8. Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 
(НППОО) 

Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 
(НППОО) е в съответствие с изискванията на РДО и на чл.50 от ЗУО и е неразделна 
част от НПУО. Тя определя мерки за прилагане на най-високото ниво в йерархията на 
управление на отпадъците. 

9. Стратегия на ЕО относно бъдещото управление на битовите отпадъци; 
10. Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа 
11. Зелена книга за Европейска стратегия за пластмасовите отпадъци в 

околната 
среда 
11. Интегриран план в областта на енергетиката и климата в Република 

България 2021-2030 г. 
12. Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен 

район 2021-2027 г. 
14. Програма за опазване на околната среда на община „Родопи“ за 2021-2028 

г. 
15. План за интегрирано развитие на община „Родопи“ 2021 – 2027 г.  
 

7. Система за наблюдение, оценка и контрол на изпълнението 

Наблюдението и оценката на изпълнението на програмата са ключови етапи от 
цялостния процес на планиране, с оглед проследяване на изпълнението на 
предварително поставените цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на 
действия за преодоляване на възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при 
необходимост - извършване на актуализация. 
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Член 52 от ЗУО поставя рамкови изисквания към разработването на програми за 
управление на отпадъците от общините, като поставя и следните най-общи изисквания 
по отношение на наблюдението, отчета и контрола на програмата: 

• Програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните 
условия; 

• Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за 
изпълнението на програмата през предходната календарна година. 

Наблюдението на изпълнението на Програма за управление на отпадъците на 
община „Родопи“ 2021-2028 г. е процес на системно събиране и анализ на информация, 
относно хода на изпълнение на включените в програмата мерки. 

За всяка мярка или група от мерки в отделните подпрограми към програмата са 
посочени очаквани резултати от изпълнението ѝ, както и индикатори за текущо 
изпълнение и целеви индикатори. Именно за посочените резултати и конкретно 
определени индикатори ще се събира необходимата информация в рамките на 
системата за наблюдение, отчет и контрол. В допълнение към изпълнението на 
текущите и целевите индикатори, за всяка мярка се наблюдава и спазването на 
предвидения график и степента на изразходване на ресурсите. 

Наблюдението на изпълнението на програмата за управление на отпадъците 
включва няколко важни аспекта. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинската 
програма за управление на отпадъците. Той определя звеното в структурата на 
общинската администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на 
информацията за изпълнение на включените в програмата мерки, както и за изготвяне 
на годишния отчет за изпълнение на програмата. 

Вторият аспект се отнася до събиране на информация за проследяване на 
напредъка на изпълнението на програмните цели. Осигуряването на достатъчно и 
надеждни данни в единен формат за образуване, състав, събиране, оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъците е от съществено значение за проследяване на напредъка 
към постигане на целите и осъществяване на контрол по изпълнение на мерките. 
Изключително важно е общината да разработи и прилага единна информационна 
система за отпадъците. С оглед на това, че за някои мерки ще се налага измерване на 
информираността, развитието на социалните нагласи и участието на населението и 
бизнеса при изпълнение на мерките за отпадъците, целесъобразно е общината да 
провежда проучвания или анкетни допитвания. Сроковете за събиране и 
систематизиране на данните трябва да са съобразени с нормативно изискваните срокове 
за отчети и доклади, с цел постигане на ефективност и ефикасност на процеса. ЗУО 
изисква кметът на общината да представя годишен отчет за изпълнение на програмата 
за управление на отпадъците за предходната година до 31 март, а регионалните 
сдружения за управление на отпадъците да представят годишни отчети за изпълнение 
на целите по чл. 31 от ЗУО до 10 март на следващата година. 

На трето място, системата за наблюдение, отчет и контрол на изпълнението на 
програмата включва действия, които осигуряват необходимата информация за 
междинни оценки и окончателна оценка на степента на изпълнение на целите, както и 
механизъм за анализ на причините за евентуални проблеми при изпълнението им и за 
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актуализация при необходимост. Като административен подход следва кметът на 
общината да издаде заповед, в която подробно да са описани отговорностите на всички 
структурни звена в общината за набиране на съответната информация със съответните 
срокове, както и за обобщаването ѝ и подготовката на Отчет пред общинския съвет за 
изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. 

Орган за контрол по изпълнение на програмата е общинският съвет. Кметът на 
общината информира ежегодно общинския съвет и обществеността за изпълнението на 
програмата през предходната календарна година. За целта той изготвя Отчет за 
изпълнение на Програмата за управление на отпадъците през съответната година, 
който се представя в срок до 31 март, като копие от отчета се изпраща на РИОСВ. 
Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да 
се проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите 
промени или адаптиране на програмата за текущата година. Отчетът се изготвя на 
достъпен език и стил и включва графики, фигури, таблици, които да илюстрират 
напредъка по изпълнение на мерките и целите. Това е необходимо за по-добро 
разбиране на съдържанието от страна на неспециалисти в областта на отпадъците - 
както общински съветници, така и широката общественост. 

Член 52, ал.3, т.2 от ЗУО поставя най-общи изисквания по отношение на 
актуализацията на разработените от общините програми за управление на отпадъците - 
програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия. 

Необходимост от актуализация на общинската програма за управление на 
отпадъците може да възникне по различни причини: 

• в резултат от въздействието на „външни“ фактори - например промени в 
изискванията на европейското и българското законодателство, които налагат промяна в 
поставените в програмата стратегически и специфични цели и в съответните програмни 
мерки; 

• в резултат на фактори, свързани с изпълнението - значително изоставане в 
изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък за постигане на целевите 
индикатори въпреки изпълнението на програмните мерки, което налага прилагането на 
допълнителни мерки към вече приетите или замяна на някои от приетите мерки, които 
не дават очаквания предварително резултат. 

С оглед значението на изпълнението на целите в общинските програми за 
управление на отпадъците за изпълнение на националните цели, които страната 
докладва на ЕК, общината следва да предвиди междинна оценка на програмата след 
тригодишен срок на изпълнение, която ще посочи тенденциите и степента на 
изпълнение на програмните цели. В съответствие с изводите от оценката следва да се 
извърши актуализация на програмата, ако се налага. Ако обаче в резултат на промени в 
обстоятелствата се налага да се направи актуализация в друг времеви период, то тя 
може да се извърши по всяко време от изпълнението на общинската програма за 
управление на отпадъците. 

Процедурата за актуализация на общинската програма за управление на 
отпадъците следва процедурата за разработване и одобрение на програмата. 
Актуализацията на програмата също трябва да премине през обществени консултации и 
да се приложи законодателството за екологична оценка на планове и програми, след 
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което да се одобри от общинския съвет и да се публикува за информация на 
обществеността. 

 
8. Приложение 1. Анализ на текущото състояние при 

управление на отпадъците в община „Родопи“ 

8.1 Нормативни и програмни документи, регулиращи 
управлението на отпадъците в община „Родопи“ 

 
Нормативната уредба и програмните документи на община „Родопи“ в 

разглежданата област се основават на националното законодателство и следват 
националната политика по управление на отпадъците. Ето защо настоящият  анализ в 
уводната част накратко представя ключови нормативни актове и програмни документи 
на национално ниво и най-вече разпоредбите, отнасящи се до компетенциите на 
местните власти в областта на управление на отпадъците. 

Нормативни актове и програмни документи на национално ниво 
През 2012 г. Народното събрание прие нов Закон за управление на отпадъците, 

отразяващ изискванията на Рамковата Директива за отпадъците 2008/98/ЕС на ЕС, като 
отмени предходния Закон за управление на отпадъците последно изм. и доп., ДВ бр. 19 
от 5.03.2021 г.. Законът регламентира мерките и контрола за защита на околната среда 
и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от 
образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното 
въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това 
използване. 

За да е фокусиран, този раздел от анализите се концентрира върху два 
основни въпроса: 
1. Приета ли е нормативна уредба на местно ниво, която да съответства на 
изискванията на Закона за управление на отпадъците и да регламентира 
правата и задълженията на общинската администрация, на гражданите и 
юридическите лица по отношение на управление на отпадъците? 
2.  Разработена ли е общинска програма за управление на отпадъците в 
съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците, 
Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. и Методическите 
указания на МОСВ от 2015 г. за разработване на общински програми за 
управление на отпадъците, както и други национални програмни документи в 
разглежданата област? 
За извършване на анализа и осигуряване на необходимата информация са 
събрани, проучени и анализирани следните информационни източници:  
- национални и местни за община „Родопи“ нормативни документи, 

регламентиращи общинските отговорности, свързани с управлението 
на отпадъците; 

- стратегически и програмни документи на национално ниво и на 
община „Родопи“ относно управление на отпадъците. 



 

110 

 

Законът въведе т.нар. йерархия на управление на отпадъците,  която определя 
приоритетността при управление на отпадъците от гледна точка на най-добрата 
възможност за опазване на околната среда, предотвратяване на вредните въздействия 
върху нея и ефективно използване на ресурсите. ЗУО определя  пет възможни начина 
за третиране на отпадъците и дава приоритет на мерките в следната последователност: 

Предотвратяването на отпадъци е определено като мерки, които се 
предприемат преди веществата или предметите да се превърнат в отпадък, с което се 
намалява: 

а) генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба 
на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено 
предотвратяване);  

б) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено 
предотвратяване на отпадъците). 

Подготовка за повторна употреба включва почистване, проверка и поправка на 
употребявани продукти, които са станали отпадък, така че да могат да се употребяват 
повторно (например поправка на електрическо оборудване, мебели и др., които след 
като са поправени, се продават като втора употреба). Подготовката за повторна 
употреба е вид оползотворяване на отпадъците. 

Рециклиране е начин за оползотворяване на отпадъците. Общата идея при 
рециклирането е, че един материал бива преработван с цел да се променят неговите 
физико-химични свойства и това да позволи той да се употребява повторно за същите 
или за други цели. Конкретните дейности по управление на отпадъците, които се 
класифицират като рециклиране съгласно ЗУО, включват (но не само):  

 рециклиране на материали - например на пластмасови продукти или 
компоненти в пластмасови материали, стопяване на отпадъчно стъкло в стъклени 
продукти, употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др. Рециклирането на 
материали: например пластмасови гранулирани и пелетизирани за екструдиране или 
формоване, натрошени отпадъци от стъкла, сортиране на отпадъци от хартия, 
отговарящи на критериите за края на отпадъка; 

 производство на компост, отговарящ на критериите за качество на 
продуктите.  

Друго оползотворяване е всяка дейност, която отговаря на определението за 
„оползотворяване” съгласно ЗУО, но която не отговаря на специфичните изисквания за 
подготовка за повторна употреба или за рециклиране. 

Примери за друго оползотворяване са:  
 изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на 

отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е операция 
по управление на отпадъците с оползотворяване на енергията, класифицирана като 
R1 в Приложение II към ЗУО. Това контрастира с изгарянето на отпадъци без 
оползотворяване на енергия, класифицирано като операция по обезвреждане D10 в 
Приложение I към ЗУО;  

 насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване. 
Обезвреждане - депониране (дори когато сметищен газ се използва за 

възстановяване на енергия); изгаряне и съвместно изгаряне, които не отговарят на 
критериите, за да бъдат определени като оползотворяване (в случай на съоръжения, 
предназначени за изгаряне на твърди битови отпадъци, които не отговарят на 
определени критерии, с помощта на формулата за енергийна ефективност в 
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Приложение II към ЗУО), насипни дейности, когато не отговарят на дефиницията за 
оползотворяване. 

Като първа  стъпка от анализа са идентифицирани основните права и задължения 
на община „Родопи“, произтичащи от нормативните актове. 

 
 Основни отговорности за общините по управление на отпадъците, 

произтичащи от ЗУО и подзаконовите нормативни актове към него  
ЗУО и наредбите към него регламентираха широк спектър от отговорности за 

общините, в лицето на кмета на общината, основните от които са:  
 разработване на общинска наредба за управление на отпадъците и 

общинска програма за управление на отпадъците; 
 осигуряване на съдове за битови отпадъци, събирането и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
оползотворяването и/или обезвреждането им; 

 почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии в населените места, предназначени за обществено ползване; 
 избор на площадки, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 
оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци. Кметът предприема 
действия по възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за осигуряване 
на ново съоръжение за третиране на битовите отпадъци най-малко три години преди 
изчерпване обема на депото за битови отпадъци или изтичането на експлоатационния 
срок на инсталацията, за което уведомява съответната РИОСВ; 

 организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци от текуща ремонтна дейност от домакинствата. В новия закон 
отпада задължението на общините за осигуряване на депа за депониране на строителни 
отпадъци.  

 разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко 
за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и за 
поетапното постигане на целите на общината за повторна употреба и рециклиране на 
тези отпадъци; 

 организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци, в т.ч. определянето на местата за разполагане на 
необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на 
масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни 
превозни средства и електронно и електрическо оборудване, негодни за употреба 
батерии и акумулатори, отработени масла, излезли от употреба гуми); 

 организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци от бита и 
предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, като напр. опаковки от 
негодни препарати за растителна защита, използвани за градините на домакинствата, 
опаковки от химикали и препарати и стари такива и др.; 

 разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци и 
биоотпадъци, (в т.ч. за определянето на местата за разполагане на необходимите 
елементи на системата за разделно събиране на тези отпадъци и предаването им за 
компостиране или анаеробно разграждане), както и за постигане за целите за 
намаляване на депонираните биоразградими отпадъци на общинските депа и постигане 
на целите за оползотворяване на биоотпадъците; 

 осигуряването на площадки за предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита и от ремонтна 
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дейност на домакинствата, зелени отпадъци и други във всички населени места над 10 
000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места. 

 почистването от отпадъци на общинските пътища, вкл. техните сервитути, което 
е също нов ангажимент за всички собственици на пътища; 

 определя  изискванията към площадките за пунктовете за предаване на отпадъци 
от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките; 

 осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 от ЗУО, 
както и информация относно мерките за предотвратяване образуването на отпадъци и 
предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез интернет 
страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин; 

 поддържането на регистър на пунктовете за предаване на отпадъци от 
пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община и на 
площадките, осигурени от общините за безвъзмездно предаване на битови отпадъци,  
което е също нов ангажимент за кметовете на общини; 

 предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 
и/или създаването на незаконни сметища, организиране на почистването им; 

 съдействие за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и 
подготовка за повторна употреба; 

 осигуряване на информация на обществеността по всички ангажименти на 
общината  чрез интернет-страницата на общината, както и по друг подходящ начин и 
провеждане на информационни кампании за населението и бизнеса, свързани с 
разделното събиране на отпадъците; 

 организиране на събирането на данни и предоставяне на  информация на НСИ, 
ИАОС, съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри; 

 внасяне на отчисленията за след експлоатационни грижи за депата за битови 
отпадъци и за депониране на отпадъци в необходимия размер и срокове; 

 предлагане за одобряване от Общинския съвет на такси за заплащане на 
услугите, предоставяни от общината, свързани с отпадъци; 

 подготовка за и участие в заседанията на Общото събрание на РСУО и 
изпълнение на решенията на Общото събрание на РСУО; 

 контрол на изпълнението на общинската наредба за управление на отпадъците в 
допълнение към контролните правомощия, които ЗУО предоставя на кмета на 
общината и по-конкретно контрол върху: 

 дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 
съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

 дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински 
и/или регионални депа; 

 площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 
 спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22. 
ЗУО определя и размера на глобите, които кметовете или оправомощени от тях 

лица могат да налагат на основание на ЗУО. 
С приемането на Закона за управление на отпадъците към общините се поставиха 

конкретни задължения, свързани с рециклирането и оползотворяването на битовите 
отпадъци, както и конкретни изисквания за управление на строителните отпадъци. Това 
са и най-големите предизвикателства за общините при управление на отпадъците за 
периода до 2035 г. 

ЗУО и наредбите по прилагането му поставят конкретни количествени цели, 
които общините следва да изпълнят поетапно до 2035 г., както следва:  



 

113 

 

 най-късно до 31 декември 2025 г. подготовката за повторна употреба и 
рециклирането на битови отпадъци най-малко до 55 на сто от общото тегло на тези 
отпадъци, а именно: 

- 31 декември 2021 г. – 51 на сто; 
- 31 декември 2022 г. – 52 на сто; 
- 31 декември 2023 г. – 53 на сто; 
- 31 декември 2024 г. – 54 на сто; 
- 31 декември 2025 г. – 55 на сто 
 най-късно до 31 декември 2030 г. подготовката за повторна употреба и 

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

 най-късно до 31 декември 2035 г. подготовката за повторна употреба и 
рециклирането на битови отпадъци най-малко до 65 на сто от общото тегло на тези 
отпадъци; 

 най-късно до 31 декември 2035 г. количеството на депонираните битови 
отпадъци да е намалено до 10 на сто или по-малко от общото количество образувани 
битови отпадъци (по тегло), а именно: 

- до 31 декември 2025 г. – най-малко до 50 на сто от общото им тегло;  
- до 31 декември 2030 г. – най-малко до 30 на сто от общото им тегло. 

Целите се изпълняват от общините в РСУО, в съответствие с решението, взето от 
Общото събрание на съответната регионална система. 

Системите за третиране на строителни отпадъци осигуряват най-късно до 1 
януари 2020 г. подготовка за повторната им употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци, включително при 
насипни дейности, чрез заместване на други материали с отпадъци в количество не по-
малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват материали в естествено 
състояние, определени с код 17 05 04 от списъка на отпадъците съгласно Решение 
2000/532/ЕО. 

В съответствие с европейските практики и политика, с оглед стимулиране и 
ускоряване на процесите на рециклиране и оползотворяване на отпадъците, държавата 
въведе икономически инструменти. Такъв инструмент са паричните отчисления за 
депониране на отпадъците, въведени чрез ЗУО, които стимулират общините да 
прилагат по-високите нива в йерархията за управление на отпадъците.  

Размерът на отчисленията е нормативно определен и нараства в годините както 
следва: 

 за депата, които отговарят на нормативните изисквания 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г 2022 г. и 

всяка 
следваща 

година 

15 лв./т 22 лв./т 28 лв./т 36 лв./т 40 лв./т 45 лв./т 57 лв./т 69 лв./т 82 лв./т 95 лв./т 
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 за депата, които не отговарят на нормативните изисквания, отчисленията се 
заплащат в двоен размер, освен ако не отговарят на едно от двете условия, посочени в § 
4 от допълнителните разпоредби на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.  

Освобождаването от отчисленията за депониране представлява много съществен 
стимул за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци 
от общините и по-конкретно: 

 При изпълнение на целите за отпадъците от хартия, метал, пластмаса и стъкло, 
общините се освобождават от заплащане на 50% от финансовите отчисления за 
депониране на отпадъци.  

 При изпълнение на целите за биоразградимите и за биоотпадъците, общините се 
освобождават от заплащане на 50% от отчисленията за депониране на отпадъци.  

 Ако общините изпълнят двата вида цели, те се освобождават на 100% от 
заплащане на отчисленията за депониране.  

 При неизпълнение на изискванията за осигуряване от общините на площадки за 
предаване на разделно събрани отпадъци за населени места над 10 000 ж. до средата на 
2014 г. отчисленията за депониране се увеличават с 15%. 

За депониране на строителни отпадъци се заплащат отчисления в същите размери 
както, посочените по-горе за битови отпадъци.  

 Закон за местните данъци и такси 
Определя местните данъци и такси, включително такса „Битови отпадъци”, 

приходите от която постъпват в общинския бюджет. 
Размерът на таксата трябва да се определя за всяка услуга поотделно: 
 сметосъбиране и сметоизвозване; 
 обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 
 чистота на териториите за обществено ползване. 
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 

общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща 
необходимите разходи за: 

 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 
и други; 

 събиране, включително разделно,  на битовите отпадъци и транспортирането им 
до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации, или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО; 

 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите 
отпадъци. 

Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на 
таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, 
определена от общинския съвет.  През 2014 г. бяха приети промени в закона, с които не 
се допуска тази пропорционална основа да бъде данъчната оценка на недвижимите 
имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. В тази връзка до 30 март 
2015 г. Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в  
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Р България следваше да  разработят методика за изготвяне на план-сметката с 
необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне 
размера на таксата за битови отпадъци. След неколкократни отлагания в закона 
последната  фиксирана дата за новите промени е 01.01.2022 г.  

Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, 
определена от Общинския съвет. 

Нормативна уредба на община „Родопи“ по управление на отпадъците 
Важна предпоставка за решаване на въпросите от местно значение, в това число и 

управлението на отпадъците, е създаването на законосъобразна и целесъобразна 
нормативна уредба от органите на местното самоуправление. 

ЗУО определя минималните изисквания за съдържание на общинските наредби 
за управление на отпадъците, които трябва като минимум да уреждат: 

1. Условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, 
включително биоразградими (в т.ч. и биоотпадъци) и опасни битови отпадъци. 

2. Условията и реда за създаването и функционирането на системите за разделно 
събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, включително 
образувани такива отпадъци от търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради и населените места, за които се въвеждат тези системи. 

3. Условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на строителни 
отпадъци и от разрушаване на сгради, в т.ч. от ремонтната дейност на домакинствата. 

4. Условията и реда за изхвърлянето, събирането, транспортирането, 
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на масово разпространени 
отпадъци/отпадъци от опаковки; излезли от употреба моторни превозни средства и 
електронно и електрическо оборудване; излезли от употреба батерии и акумулатори; 
отработени масла; излезли от употреба гуми. 

5. Изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, 
пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките /отнася се до 
пунктовете за предаване на посочените отпадъци в рамките на населените места, 
известни сред населението и като пунктове за вторични суровини/, изискването за 
поддържане на публичен регистър от общината с точното местоположение и какви 
отпадъци приемат, работно време и т.н. Това са изисквания, например, свързани с 
местоположението на тези пунктове – в определени зони, обозначенията на тези 
пунктове и други технически изисквания, работно време, какви отпадъци се приемат и 
др. 

6. Условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване 
на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни 
отпадъци и други в населените места над 10 000 жители, както и населените места, за 
които общините доброволно осигуряват такива площадки, ако са под 10 000 жители. 

7. Заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ. 
В Наредбата за управление на отпадъците по чл.22 от ЗУО, одобрена от общинския 

съвет, общините следва да разпишат и разширят обхвата на контролните правомощия 
на контролните звена на общините, като включат в този обхват контрол за спазване на 
допълнителните към ЗУО изисквания, които са включили в общинската наредба. 

Освен посочените по-горе минимални изисквания за съдържание на общинските 
наредби по чл.22 от ЗУО, общините могат да включат детайлизирането и уреждането 
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на широк кръг въпроси от компетенции на общините, свързани с отпадъците  и 
чистотата, произтичащи от ЗУО и други закони. 

Основният нормативен акт, регламентиращ обществените отношения, свързани с 
управлението на отпадъците на територията на община „Родопи“, е  

Наредба  за управление на битови отпадъци, строителни отпадъци, 
биоразградими отпадъци, опасни отпадъци от бита и масово разпространени 
отпадъци на територията  на община „Родопи“.  

Наредбата е приета с Решение № 234/14.08.2019 г. на Общинския съвет на община 
„Родопи“ на основание чл. 22 от ЗУО от 2012 г., като в нея са регламентирани както 
правата и задълженията на физическите и юридическите лица, свързани с 
екологосъобразното управление на отпадъците на територията на общината, така и тези 
на местната администрация.  

В наредбата са изброени детайлно задълженията на кмета на общината, както и 
задълженията на физическите и юридическите лица. В отделни раздели са разписани 
условията и редът за създаването и функционирането на системите за събиране, 
включително разделно, на различните потоци битови отпадъци.  

Изискванията към дейностите по събиране, в т.ч. разделно събиране и третиране 
на биоотпадъците целесъобразно са регламентирани в отделен раздел. Включени са 
норми както относно реда и условията за третиране на биоотпадъците, образувани от 
домакинствата и в резултат на дейността на юридическите лица, така и за тези, 
образувани от поддръжката на зелените площи общинска собственост. 

В наредбата се съдържат и условията и редът за изхвърлянето, събирането, 
включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 
обезвреждането на строителни отпадъци и такива образувани от разрушаване на 
сгради, включително и за случаите, в които община „Родопи“ се явява възложител на 
СМР.  

Регламентирани са редът и начинът за разделно събиране на опасните отпадъци от 
бита. Включени са самостоятелни раздели с разпоредби относно управлението на МРО 
– събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, включително 
образувани такива отпадъци от търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради и населените места, за които се въвеждат тези системи; 
ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС. 

Наредбата адресира задължението на кмета да осигурява информация на 
обществеността относно функционирането на системите за управление на отпадъците 
от компетенции на общината. 

В Наредбата липсват разпоредби относно задължението на лицата, извършващи 
дейности по събиране и предаване за рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци, да предоставят информация на общината по образци, ред и периодичност, 
определени, например, със заповед на кмета на общината. Подобни разпоредби са от 
ключово значение, тъй като събирането на информация за изпълнение на целите за 
рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци е едно от условията, за да може 
общината да подготви доклад и да докаже пред МОСВ изпълнение на целите – и 
съответно – освобождаване от заплащане на отчисления за депониране по чл.64 от ЗУО.  
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Регламентиран е начинът за контрол на изпълнението на общинската наредба за 
управление на отпадъците, както и административно-наказателните разпоредби, които 
следва да бъдат наложени в случай на неизпълнение на същата. 

Други общински наредби с отношение към управлението на отпадъците на 
територията на община „Родопи“ са: 

Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община „Родопи“, приета с Решение 
№309/13.07.2021г.;  

Тази наредба урежда реда и начина за определяне и  администриране на местните 
такси и цени на услуги (в т.ч. такса битови отпадъци), предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на община „Родопи“, както и реда и сроковете за 
тяхното събиране. Такса битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, 
транспортиране и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, 
както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – 
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване. Таксата се определя в 
годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет, въз основа на 
одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:  

 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 
и други;  

 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;  

 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации, или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по Закона за управление на отпадъците.  

 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.  

 Наредбата определя такса битови отпадъци на база данъчната оценка  на 
ползваните имоти от гражданите и на база данъчната оценка или отчетна стойност за 
юридическите лица. Във връзка с прилагането на принципа „замърсителят плаща“ 
Община „Родопи“ предоставя възможност за определяне на таксата на база количество 
на битовите отпадъци.  

За имоти според количеството на битовите отпадъци, съобразно районите с 
организирано сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно заповедта на кмета за 
определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, 
таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобразно броя на 
съдовете за съхранението им и кратността на сметоизвозване.  

 
Програмни документи на община „Родопи“, адресиращи въпроси относно 

управление на отпадъците 
 
Програма за управление на отпадъците на община „Родопи“  
Програмата за управление на отпадъците е разработена през 2021 г. на основание 

на Закон за управление на отпадъците от 2012 г. и се разработва в съответствие с 
НПУО 2021-2028 г.  

При разработването на настоящата Програма за управление на отпадъците, 
община „Родопи“ взема предвид основните изисквания на Закона за управление на 
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отпадъците относно разработването на общински програми за управление на 
отпадъците:  

 Общинската програма да се разработи, като се вземат предвид структурата, 
целите, времевия хоризонт и предвижданията на НПУО.  

 Общинската програма да включва необходимите мерки за изпълнение на 
задълженията на кмета на общината, регламентирани в ЗУО. 

 Общинската програма за управление на отпадъците да се разработва като се 
вземат предвид и Методическите указания на МОСВ за разработване на общински 
програми за управление на отпадъците. Указанията бяха одобрени със Заповед на 
министъра на околната среда и водите. 

 Да се осигури обществен достъп до програмата на общината за управление на 
отпадъците.  

За да включва пълния програмен цикъл, следва периодично да се отчита 
изпълнението на програмата с оглед предприемане на коригиращи мерки при 
неизпълнение на някои от дейностите в програмата. 

Програма за опазване на околната среда на община „Родопи“ 2021-2028 г.  
Поради изтичане на срока на програмата за опазване на околната среда на 

общината от 2016-2020 г. е разработена нова такава програма за опазване на околната 
среда 2021-2028 г.  

Програмата 2021-2028 г. разглежда в координация и взаимообвързано различните 
аспекти на състоянието на компонентите и факторите на околната среда, като набелязва 
краткосрочни мерки за подобряване на състоянието. 

Целта, която програмата си поставя в областта на управление на отпадъците, е 
подобряване на системата за управление на отпадъците и ликвидиране на 
нерегламентираните сметища. Програмата подчертава необходимостта част от 
дейностите по управление на отпадъците да бъдат реализирани в сътрудничество 
между общините от РСУО, тъй като това ще позволи на общините да споделят 
разходите за инвестиции и експлоатация, както и да се възползват от ефекта от мащаба. 

Програмата за управление на отпадъците 2021-2028 г. е секторна програма и ще е 
неразделна част от програмата за опазване на околната среда на община „Родопи“ 2021-
2028 г. 

План за интегрирано развитие на община „Родопи“ 2021-2027 г.  
План за интегрирано развитие на община „Родопи“ 2021-2027 г. (ПИРО) очертава 

няколко основни приоритета за развитие на общината. Единият от тези приоритети е 
насочен изцяло към подобряване и опазване на околната среда и на природните 
ресурси. Посочена е цел Постигане на чиста околна среда. Предвидени са мерки по 
оптимизация на системата за управление на отпадъците, за оптимизиране на 
събирането и третирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за 
разделно събиране, предварително третиране, компостиране на биоразградимите 
отпадъци с цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на 
повторната употреба. Конкретните мерки, които ще осигурят постигането на целта са 
както следва:  

- Подобряване на екологичната инфраструктура - изграждане на техническата 
инфраструктура, свързана с опазване на околната среда. 

- Намаляване на негативното въздействие върху околната среда, включително 
посредством по-ефективно използване на ресурсите. 
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Предвидени са дейности/проекти за подобряване дейностите управлението на 
отпадъците на територията на общината, в т.ч.: 

- Въвеждане на система за разделно събиране на хранителните отпадъци в 
община „Родопи“ и предаването им за последващо третиране; 

- Въвеждане на разделно събиране на текстилни отпадъци в община 
„Родопи“; 

- Надграждане на системата за разделно събиране на отпадъци на територията 
на общината. 

Основни изводи и препоръки 
 Законодателството относно управление на отпадъците, прието през последните 

години, поставя високи и конкретни изисквания към местните власти  относно 
подобряване на йерархията на управление на потоците отпадъци, за които отговорност 
носят общините. Несправянето с тези задължения води до сериозни финансови 
последици за общините и съответно – за населението и бизнеса; 

 Анализът на общинските наредби показва, че община „Родопи“ има опит и 
традиции в разработването и прилагането на местна нормативна уредба по управление 
на отпадъците;  

 Наредбата за управление на отпадъците на територията на община „Родопи“ 
изпълнява изискванията на ЗУО от 2012 г. за съдържание; подробно регламентира 
правата и задълженията на физическите и юридическите лица, отговорностите на 
кмета, изискванията към системите за разделно събиране на различни отпадъчни 
потоци, контрола за изпълнение на разпоредбите.  Препоръчително е Наредбата да се 
допълни с текстове, регламентиращи задълженията на лицата, извършващи дейности по 
събиране и предаване за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, да 
предоставят данни в общината за събраните и предадени количества отпадъци по ред, 
образец и периодичност, утвърдени със заповед на кмета на общината. Подобни 
разпоредби са от ключово значение, тъй като събирането на информация за изпълнение 
на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци е от съществено 
значение, за да може общината да докаже пред МОСВ изпълнение на целите – и 
съответно освобождаване от заплащане на отчисления за депониране по чл.64 от ЗУО; 

 Община „Родопи“ има натрупан опит и изпълнява нормативните си задължения 
за разработването на общински програмни документи, в т.ч. относно управление на 
отпадъците. Модерното управление на отпадъците е сред програмните приоритети на 
общината, видно не само от тематичните програми, отнасящи се до околната среда, но 
и от общите планови документи, които включват интегрирано развитие на общината за 
периода до 2028 г. Общината е предприела своевременно действия за разработване на 
общинска Програма за управление на отпадъците, към която като неразделна част се 
разработва подпрограма за предотвратяване на образуването на отпадъците. 

 
8.2 Данни за отпадъците 
Според Методическите указания за разработване на общински програми за 

управление на отпадъците, анализът на отпадъците следва да включва анализ на 
битовите отпадъци, анализ на строителните отпадъци и анализ на утайките от 
пречиствателни станции за отпадъчни води. 

Анализ на битовите отпадъци 
Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ, който предшества 

разработването на общинската програма. В него трябва да се обърне внимание, както 
на смесените битови отпадъци, така и на битовите отпадъци от хартия, картон, 
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пластмаси, метали и стъкло, на биоразградимите отпадъци и биоотпадъците, тъй като 
за тях според българското законодателство страната ни трябва да постигне конкретни 
количествени цели. 

Анализът на битовите отпадъци се стреми да даде отговор на следните въпроси: 
- Какви са общите количества и тенденциите относно битови отпадъци в 

общината за анализирания период: в абсолютни количества, на жител/година, 
сравнение със средното за страната; 

- Какъв е морфологичният състав на битовите отпадъци в общината; 
- Какви са количества на повторно използвани, рециклирани, оползотворени и 

обезвредени битови отпадъци за разглеждания период. 
Определение за битови отпадъци 
Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са “отпадъците 

от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са отпадъците, 
образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други организации, 
които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с 
изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското 
стопанство).  

"Биоразградими" са всички битови отпадъци, които имат способността да се 
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, 
картон и други.  

"Биоотпадъци" са биоразградими битови 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. 

Информационно обезпечение на анализа 
За целите на настоящия анализ е използвана основно информация от община 

„Родопи“, НСИ, информация от Годишните доклади на РИОСВ гр. Пловдив за 
състоянието на околната среда, ИАОС  и др.  

Състояние и тенденции относно битовите отпадъци 
На територията на община „Родопи“ се образуват различни по вид и характер 

отпадъци. Тяхното нарастване и намаляване зависи от няколко фактора: 
• Разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване; 
• Брой на населението в тях; 
• Дейността на населението, като източник на образуването; 
• Икономическото положение в сравнение с това в страната. 
На територията на общината се генерират основно твърди битови отпадъци. 

Основните източници на битови отпадъци, приблизително 80% е населението и около 
20% са от търговски, административни, социални, фирмени и други подобни обекти. 
Генерират се също така и производствени отпадъци, които по преценка на експертите 
са с общ характер и част от тях изискват разделно събиране. 

В община „Родопи“ се наблюдават тенденции на увеличение на отпадъците: 
отчита се увеличение на общото количество на смесените битови отпадъци за 
територията на общината. Данните са представени в следващата таблица. 

 
Таблица 8. Събрани смесени битови отпадъци в община „Родопи“ 

  2017 2018 2019 2020 

Количество на събраните битови 
отпадъци (тона)         
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Община „Родопи“ 13047,68 12783,52 13798,429 13788,38 
България - общо 3 080 000 2 862 000 - - 
Количество на събраните битови 
отпадъци - динамика (%, предх. 
год. = 100) 

        

Община „Родопи“ 100% 97,98% 105,75% 105,68% 
България – общо 100% 92.92% - - 
Население – брой         
Община „Родопи“ 27141 27279 27354 27235 
България – общо 7 050 034 7 000 039 6 951 482 6 916 548 
Население - динамика (%, предх. 
год. = 100)         

Община „Родопи“ 100% 100,51% 100,78% 100.35% 
България - общо 100% 99.29% 99.31% 99.50% 
Събрани отпадъци (кг/ж./г.)         
Община „Родопи“ 480,737 468,621 504,439 506,274 
България - общо 435 407 - - 
Събрани отпадъци на жител - 
динамика         

Община „Родопи“ 100% 97,48% 104,93% 105,31% 
България - общо 100% 93.56    

Източник: Община „Родопи“, ГРАО и експертни изчисления 

През разглеждания период, се наблюдава увеличение на количествата смесени 
битови отпадъци събрани на територията на община „Родопи“. Същата тенденцията се 
наблюдава и при депонирането. 

Нормата на натрупване на отпадъци на човек от населението в общината през 
последните години не е в допустимите референтни стойности и под средните нива за 
страната.  

Населението на общината нараства слабо за периода 2017-2020 г., но годишната 
норма на натрупване на отпадъци на човек от населението се увеличава. Това се дължи 
на променящите се потребителски навици и начин на живот на домакинствата, късия 
живот на произведените стоки и на дейността на промишлени предприятия, търговски 
обекти и заведения.  

За редуциране обема на депонираните количества е препоръчително увеличаване 
дела на разделно събраните рециклируеми отпадъци, разширяване на фамилното 
компостиране на зелените и биоразградими отпадъци, осигуряване на възможности за 
отделно събиране на строителните отпадъци при ремонти и други мерки. 

Друг важен аспект на анализа на отпадъците е свързан с определянето на общо 
генерираните отпадъци и нормата на натрупване на отпадъци. За целта към 
количеството на събраните смесени битови отпадъци е необходимо да бъдат добавени 
количествата на разделно събраните отпадъци от организацията за оползотворяване на 
отпадъци, с която община „Родопи“ има сключен договор, събраните количества в 
т.нар. пунктове за вторични суровини, както и зелените отпадъци от общинските 
паркове и градинки. 
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Таблица 9. Количества разделно събрани и сепарирани отпадъци от опаковки в 
община „Родопи“ (тона) 

 2017 2018 2019 2020 
Постъпили отпадъци от 
опаковки 

    

от тях рециклируеми:     
Хартия 11,543 8,029 11,205 8,277 
Пластмаса  7,177 5,091 7,025 5,243 
Стъклени опаковки 37,3 29,32 2,82 2,24 
Метални опаковки 0,5 0,5 0,5 1,8 

Източник: Община „Родопи“ 

Нормата на натрупване на отпадъци за община „Родопи“ е представена в 
следващата таблица: 

Таблица 10. Норма на натрупване на отпадъци в община „Родопи“ 
 2017 2018 2019 2020 

Количество на събрани смесени битови отпадъци  - т 13047,68 12783,52 13798,429 13788,38 
Количество на разделно събрани отпадъци – т 56,52 42,94 21,55 17,56 
Общо смесени битови отпадъци, разделно събрани 
отпадъци – т 13104,2 12826,46 13819,979 13805,94 
Население - бр. 27141 27279 27354 27235 
Норма на натрупване на смесените битови отпадъци 
- кг/ж./г. 480,737 468,621 504,439 506,274 
Норма на натрупване общо за смесените битови 
отпадъци, разделно събраните отпадъци - кг/ж./г. 482,82 470,2 505,23 506,92 

Източник: Община „Родопи“, експертни изчисления 
В сравнение със средната норма на натрупване на отпадъци за страната през 2018 

г. - 407 кг./ж./г. при община „Родопи“ се наблюдават неблагоприятни стойности на 
показателя. В същото време средната норма на натрупване за населените места с 
население 25-50 хил.(където попада община „Родопи“), нормата съгласно Методиката 
за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, одобрена от МОСВ е 
334,9 кг/ж/г, за населени маста с 3-25 хил. е 295.5 кг/ж/г, а за селища под 3 хил. жители  
нормата е още по-ниска  -  241.7 кг/ж/г. Видно е, че за периода 2017 – 2020 г община 
„Родопи“ надвишава тези показатели.  
 

В окончателния доклад от 2019 г. за „Определяне на морфологичния състав на 
битовите отпадъци в България“- проект на Българо-Швейцарска програма за  
сътрудничество за община „Родопи“ е определена норма на натрупване 474,89 кг/ж./г.  

Друг важен аспект на анализа на отпадъците е свързан с морфологичния им 
състав. На следващата фигура са показани осреднените процентни дялове на отделните 
фракции отпадъци включени в състава на смесените битови отпадъци за община 
„Родопи“, съгласно извършения  анализ на морфологичния състав на битовите 
отпадъци на Община „Родопи“. 
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Морфологичен състав на отпадъците средно за община „Родопи“ (%) 

 
Източник: Обобщен финален доклад „Определяне на морфологичния състав на битовите 
отпадъци в България“-  проект на Българо-Швейцарска програма за сътрудничество 

Съгласно морфологичния състав на отпадъците за община „Родопи“ се достига до 
слените изводи: Фракциите с най-висок средногодишен процент са хранителни 
отпадъци, пластмаса, градински, инертни >4 см и ситна фракция < 4 см. Фракциите с 
най-нисък средногодишен процент са опасни отпадъци, кожа и гума. Фракции с най-
изявена сезонна флуктуация са ситна фракция под 4 см, картон, градински и хартия. 
Фракции с най-слаба сезонна флуктуация са гума, опасни и кожа. 

 
Анализ на строителните отпадъци 

В община „Родопи“, строителните отпадъци се формират основно от 
строителството, реконструкцията и ремонта на сградите, улици и пътища (когато 
Общината е възложител на СМР или на дейности по разрушаване на сгради, 
включително принудително премахване на строежи и от ремонтната дейност на 
домакинствата), като делът им в общото количество на ТБО не е голям. 

На територията на общината има съоръжение за третиране на строителните 
отпадъци. В тази връзка са предприети действия за изграждане на площадка за 
реализацията на инвестиционното предложение на община „Родопи“ - за изграждане на 
„Депо за инертни отпадъци и Съоръжение за третиране на отпадъци от строителство и 
разрушаване с цел последващото им оползотворяване, в рамките на ПИ 59032.14.60, по 
кадастралната карта на с. Първенец, местност „Чакъла“, община „Родопи“, област 
Пловдив. 
         Строителните отпадъци, които се генерират на територията на общината са в 
резултат на строителни дейности – ново строителство, ремонт и разрушаване на стари 
сгради. След издаване на съответното разрешително от страна на Кмета на Общината, 
фирмите генериращи тези отпадъци ги извозват до площадки за рециклиране, влагат ги 
в обратни насипи или ги предават за повторна употреба.  
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Анализ на отпадъците от утайки от ПСОВ 
На територията на Община „Родопи“ няма изградени селищни пречиствателни 

станции за отпадъчни води. 
Съгласно разработена и реализирана стратегия за изграждане на канализационна 

мрежа и отвеждане на отпадъчните води от територията на град Пловдив, водите от 
родопската яка постъпват в канализационната мрежа на гр. Пловдив и от там в ГПСОВ 
Пловдив. За целта са изпълнени 3бр. “чакащи“ колектори, с крайна точка на 
Околовръстно шосе, в които постъпват отпадъчните води /2Qсухо/ от населените места 
на Община „Родопи“. 

Отговорността за оползотворяване на утайките е на регионалния оператор ВиК 
Пловдив. 

Основни изводи и препоръки 
 Годишните количества генерирани битови отпадъци на територията на община 

„Родопи“ от 2017 г. до 2020 г. се очертава тенденция към увеличаване. Годишната 
норма на натрупване на отпадъци на човек от населението също следва тази тенденция. 
Населението на общината слабо нараства за периода. 

 За периода 2017г.-2020 г. нормата на натрупване за община „Родопи“ е с 
неблагоприятна стойност от средната за страната. 

 Общината следва да планира и изпълни мерки за намаляване на депонираните и 
увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, за да изпълни 
европейските и национални цели за отпадъците за предстоящия период до 2028 г. в 
съответствие със ЗУО и Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране 
на биоразградимите отпадъци. 

 Препоръчително е община „Родопи“ да предприеме допълнителни действия за 
разделно събиране от домакинствата на строителните отпадъци от малки ремонтни 
дейности, в резултат на което да се постигне намаляване на количествата на 
депонираните смесени битови отпадъци и подобряване на техния състав от гледна 
точка на извличане на рециклируеми отпадъци.  

 
8.3 Инфраструктура за управление на отпадъци 

Ключова предпоставка за нивото на рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците и опазване на околната среда и човешкото здраве е подходящата като тип и 
капацитет инфраструктура. В тази връзка в настоящия раздел е направен обстоен 
анализ на наличната инфраструктура в община „Родопи“ за потоците отпадъци, чието 
управление е от компетенциите на общината. 

Информационни източници за анализа са програмни документи на национално 
ниво, информация, публикувана от МОСВ, ИАОС, РИОСВ - Пловдив, както и 
информация, налична в община „Родопи“.  

Анализът на инфраструктурата търси отговор на следните основни въпроси: 
 Какви са настоящата ситуация и тенденциите по отношение на 

осигуряване от общината на инфраструктура за отпадъци; 
 Осигурената, изградена и в процес на изграждане инфраструктура, която 

обслужва или би могла да обслужва община „Родопи“ на нейна територия и в 
РСУО – Пловдив, достатъчна ли е за третиране на отпадъците в съответствие с 
нормативните изисквания и за постигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците; 

 Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на 
услугите и прилагане на йерархията на управление на отпадъците в общината. 
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В края на анализа са направени основни изводи и препоръки, с цел 
идентифициране на необходимите мерки по отношение на инфраструктурата за 
отпадъците. 

Анализът е направен и в контекста на нивото на развитие на инфраструктурата за 
третиране на отпадъците като цяло в българските общини.  

Конкретните данни очертават следните тенденции: 
 Проучванията и изводите в НПУО 2021-2028 г. показват, че е изградена и 

продължава да се изгражда мащабна инфраструктура за екологосъобразно третиране на 
битовите отпадъци и на други потоци отпадъци, и РСУО и общините са осигурени с 
модерна техническа инфраструктура, финансирана основно от ОПОС, националния 
бюджет, бюджета на общините и ПУДООС.  

 Към 2020 г. са изградени и функционират всички депа за управление на 
отпадъците на регионален принцип (51 броя), с изключение на два региона, в които 
депата са в процес на изпълнение и които са намерили временно решение за третиране 
на отпадъците в съответствие с изискванията. Един регион е намерил решение за 
третиране на отпадъците в частна инсталация.  

 Към 2018 г. 41 общини изпълняват заложените цели по чл. 31, ал. 1 от ЗУО.  
 Голяма част от общините са добре обезпечени със съдове за смесени битови 

отпадъци. Съдовете за разделно събиране на отпадъци почти изцяло са собственост на 
организациите по оползотворяване и към момента липсва достатъчна за анализ 
информация за техния брой и обем.  

 Все още е голям делът на депонираните отпадъци, което обуславя необходимост 
от изграждане на допълнителни клетки на депата.  

 От страна на общините не се предприемат навреме действия за осигуряване на 
достатъчен капацитет за депониране на отпадъците.  

 С цел спазване изискванията на чл. 21, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците, кметовете на общините от регионалните сдружения трябва своевременно 
да предприемат действия по възлагане и извършване на прединвестиционни 
проучвания за изграждане на ново съоръжение/я за третиране на битовите отпадъци 
най-малко три години преди изчерпване обема на депото за битови отпадъци или 
изтичането на експлоатационния срок на инсталацията.  

 В много малко общини са въведени в експлоатация инсталации за рециклиране 
на битови биоотпадъци и за производство на компост или за преработване и 
оползотворяване на биоразградими битови отпадъци чрез механично биологично 
третиране. 

 Повечето общини са осигурили площадки за населените места над 10 000 
жители за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци чрез сключване на 
договори с фирми, притежаващи разрешителни по ЗУО. На практика обаче, няма 
модерни, добре функциониращи площадки за приемане на широк спектър от разделно 
събраните отпадъци, в т.ч. ЕГО, опасни отпадъци от бита и др. 

 В ограничен брой общини и РСУО има инсталирани съоръжения за рециклиране 
на строителни отпадъци, на много места отпадъците се депонират. В някои общини 
използват строителните отпадъци за запълване на негативни форми на стари кариери и 
минни обекти с цел техническата им рекултивация. 

 99.8% от населението на страната е обхванато от системите за организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване, като покритието със съдове за събиране на смесени 
битови отпадъци и техника за извозването им е достатъчно, но се констатира 
напреднала амортизация на тази техника. 
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Инфраструктура за битовите отпадъци 
В анализа се проучва състоянието, предприетите мерки за осигуряването, 

проблемите и напредъка по решаването им  относно съоръженията за обезвреждане, 
предварително третиране, приемане и временно съхраняване, сортиране с цел 
предаване за последващо рециклиране и друго оползотворяване на битовите отпадъци, 
техника и съдове за събирането и извозването им. 

 Инфраструктура за събиране и транспортиране на битови отпадъци 
Посочени са данни както за инфраструктурата за смесените, така и за разделно 

събраните битови отпадъци. 
Смесени битови отпадъци 

Населението на община „Родопи“ е 100% обхванато от системата за организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване. Услугата  по събиране и транспортиране на битови 
отпадъци, се извършва от фирма „КМД“ ЕООД – гр. Пловдив, съгласно Договор No 
41/16.05.2008 г., който е в сила и в момента. Сметосъбиращата фирма „КМД“ ЕООД 
разполага с необходимата техника за осъществяване на дейността. 

Депонирането на събраните смесени битови отпадъци от територията на 
общината става на Регионалното депо за битови отпадъци – Цалапица, на което 
депонират битовите си отпадъци и общините от РСУО – Пловдив. 

Наличните съдове за събиране на смесени битови отпадъци на територията на 
община „Родопи“, както и честотата на събиране, са достатъчни за осигуряване 
качество на услугата.  

Таблица 11. Съдове за събиране на смесените битови отпадъци 

Населено място: КУКИ / 22.07.21 бобри /22.07.21 Ракли:
Устина 694 7 10

Храбрино и Вилна зона 1/ 2 252 30 6

Извор 27 13 0

Бойково 76 30 0

Лилково 25 0 3

Ситово 32 4 1

Оризаре 255 12 3

Върховръх 0 8 0

Скобелево 51 2 0

Ранища и Дедово 0 46 0

Брестник 736 41 11

Първенец 1589 40 10

Браниполе 1041 34 4

Белащица 919 24 11

Крумово 0 144 2

Златитрап 540 13 1

Кадиево 409 21 1

Ягодово 0 221 4

Цалапица 1639 79 7

Бряновщица 0 13 0

Брестовица 489 96 16

Марково 1252 83 8

Вилна зона Марково/Белащица 46 48 11

Общо 10072 1009 109  
Режимът на сметосъбирането, сметоизвозването и границите на районите, където 

се предоставят услугите са регламентирани със заповед на кмета на община „Родопи“. 
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За всички населени места от общината се извършва организирано сметоизвозване, 
съгласно график, целогодишно, един път седмично, с изключение на: 

- Вилна Зона „Бряновщица“, в землището на село Брестовица – 2 пъти месечно за 
определен период 

- Вилна зона „Върховръх“, в землището на село Скобелево – 2 пъти месечно за 
определен период 

-Вилна зона „Равнища“, в землището на село Дедево - 2 пъти месечно за 
определен период 

-За с. Бойково, с. Дедево, с. Лилково и с. Ситово - 2 пъти месечно за определен 
период; 

- За с. Скобелево - 2 пъти месечно за определен период; 
- За имоти във вилна зона, с. Белащица – 2 пъти седмично за определен период; 
- За имоти в регламентираната вилна зона на с. Марково - 2 пъти седмично за 

определен период; 
Съдовете за ТБО се предоставят от фирмата изпълнител. Тяхната подмяна и 

доставката на нови съдове, също е за сметка на изпълнителя на договора по 
сметосъбиране и сметоизвозване. Състоянието на съдовете за ТБО се контролира от 
служителите по населените места. Изгорените или механично увредени съдове се 
подменят с налични оборотни или нови контейнери  след установяване на повредата.  

Разделно събиране на отпадъци от опаковки 

Системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на 
общината включва контейнери за разделно събиране на отпадъците, транспортна 
техника за обслужване на контейнерите и площадка за сортиране и балиране, които се 
предоставят от организацията по оползотворяване на отпадъците, с които общината 
има сключен договор. Посочените елементи от системата за разделно събиране 
обслужват територията на общината в рамките на действие на договора с оператора. 
Съдовете за разделно събиране на отпадъците от опаковки от стъкло, метали, пластмаса 
и хартия на територията на общината са осигурени и са собственост на организация за 
оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак“ АД. Община „Родопи“ има 
сключен договор от 26.02.2021 г. с фирма „Булекопак“ АД за организиране и въвеждане 
на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Договорът е в сила 5 г. 

Системата за събиране чрез контейнери се състои от два специализирани 
пластмасови контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки като цветовото 
им обозначение е жълто – за събиране на картонени, пластмасови и метални опаковки и 
зелено – за събиране на отпадъци от опаковки от стъкло.  

Използват се контейнери тип „Ракла“ с жълт цвят и тип „Иглу“ със зелен цвят. 
Жълтите контейнери са с вместимост 1100 л, а зелените  - 1500 л. На една точка се 
разполагат един или два контейнера от един вид. Контейнерите отговарят на всички 
стандарти за качество и безопасност. Върху тях са поставени информационни стикери с 
видими четливи и ясни надписи, какви видове отпадъци от опаковки се събират в тях, 
посочени са телефони и интернет адрес за връзка с Булекопак АД. 

Броят на разположените контейнери в определените населени места съгласно 
подписана програма, неразделна част от договора е както следва: 
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Таблица 12. Налични съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки на 
територията на община „Родопи“ 

 
№ 

 
Населени места 

Брой съдове тип 
„Ракла“ 1100 л 

жълти 

Брой съдове тип 
„Иглу“ 1500 л, 

зелени 
1 с.Белащица                11 5 
2 с.Браниполе               16 5 
3 с.Брестник                 12 2 
4 с.Брестовица          17 8 
5 с.Златитрап            8 3 
6 с.Кадиево              9 1 
7 с.Крумово             17 5 
8 с.Марково             12 8 
9 с.Първенец            20 7 

10 с.Устина                 14 5 
11 с.Храбрино             4 1 
12 с.Цалапица           19 9 
13 с.Ягодово                 17 6 

ОБЩО 176 65 
            

Извозването на отпадъците е възложено на КМД ЕООД, като честотата на 
извозване е както следва: 
- Съд тип „Ракла“ цвят жълт – 2 пъти месечно; 
- Съд тип „Иглу“ цвят зелен – един път годишно. 
         Дейности по предварително третиране и временно съхраняване се изпълняват от 
подизпълнители на Булекопак АД.  
         За отпадъци събрани от жълтите контейнери дейностите са възложени на КМД 
ЕООД, а за отпадъците от зелените контейнери – Унитрейд Еко ООД и Папир БГ ООД. 
         Общият обем на разположените контейнери отговаря на изискванията на 
Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки по отношение капацитета на 
контейнерите спрямо обслужвания брой население на община „Родопи“, като местата 
за разполагане се съгласуват с общината и при необходимост тези места се променят, 
също съгласувано с общината, и се разполагат в близост до контейнерите за смесени 
битови отпадъци, каквито са изискванията на цитираната наредба. На контейнерите се 
поставя информация за това какви отпадъци могат и какви не могат да се изхвърлят в 
контейнерите за разделно събиране на отпадъците от опаковки. 

 
За разделно събрани битови биоотпадъци 

Община „Родопи“ не е организирала разделно събиране на битови биоотпадъци в 
населените места.   

 
Съдове за фамилно компостиране 

Общината не предоставя на домакинствата съдове за фамилно компостиране. 
 

 Съоръжения за обезвреждане (депониране) на отпадъците 
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Община „Родопи“ е сред общините в България, които към момента на настоящия 
анализ депонират отпадъците си на Регионалното депо за битови отпадъци – Цалапица, 
на което депонират битовите си отпадъци и общините от РСУО – Пловдив.  

Peгиoнaлнoтo cдpyжeниe зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe – Πлoвдив /PCУO/ глacyвa 
нa зaceдaниe изгpaждaнeтo нa тpeтa ĸлeтĸa нa Дeпo зa нeoпacни oтпaдъци (ДHO) в c. 
Шишмaнци, Oбщинa Paĸoвcĸи. Πpeдлoжeниeто зa изгpaждaнe нa тpeтa ĸлeтĸa в 
Шишмaнци е одобрено и идвa cлeд пpeдлoжeниe нa ĸмeтa Здpaвĸo Димитpoв зa 
cъздaвaнeтo нa oбщ фoнд, в ĸoйтo дa yчacтвaт дeвeттe oбщини Πлoвдив, Mapицa, 
Cтaмбoлийcĸи, Poдoпи, Πepyщицa, Cъeдинeниe, Kpичим, Paĸoвcĸи и Бpeзoвo. Цeлтa e 
дa ce инвecтиpaт cpeдcтвa в пoддpъжĸaтa нa дeпoтo в Цaлaпицa и изгpaждaнeтo нa нoвa 
тpeтa ĸлeтĸa в Шишмaнци. Πpoгнoзнaтa ѝ cтoйнocт e 9,3 млн. лв., ĸoитo щe бъдaт 
ocигypeни чpeз ĸaндидaтcтвaнeтo пpeз paзлични фoндoвe и пpoгpaми. 

Упpaвлeниeтo и cтoпaниcвaнeтo нa дeпoтo в Цaлaпицa e пoвepeнo нa Πлoвдив, 
въпpeĸи чe ce нaмиpa нa тepитopиятa нa Oбщинa Poдoпи. Cъopъжeниeтo изиcĸвa 
cпeциaлнo внимaниe, зaщoтo ce нaмиpa caмo нa мeтpи oт peĸa Mapицa, ĸaĸтo и в 
близocт дo двeтe нaceлeни мecтa Kaдиeвo и Цaлaпицa. 

Зa цeлтa Oбщинa Πлoвдив e нaбeлязaлa тpи cтpaтeгичecĸи мepĸи, c ĸoитo живoтът 
нa cмeтищeтo в Цaлaпицa мoжe дa бъдe yдължeн, бeз дa зacтpaшaвa eĸoлoгиятa в 
paйoнa. Eднa oт тяx e изгpaждaнeтo нa пoдпopнa cтeнa, тъй ĸaтo cъopъжeниeтo ce 
нaмиpa близo дo peĸa Mapицa и цeлтa e дa нe ce дoпycнe cвличaнe в ĸopитoтo нa peĸaтa. 
Дoгoвopeни ca cъвмecтни дeйcтвия cъc Ceлcĸocтoпaнcĸa aĸaдeмия. Beчe ce пpaвят 
тecтoвe нa тpeтиpaнe cъc cпeциaлeн биoпpoдyĸт, пpи ĸoeтo oбeмът нa opгaничнитe 
oтпaдъци нaмaлявa c нaд 10%. He нa пocлeднo мяcтo ce пpeдвиждa мoнтиpaнeтo нa 
ceпapиpaщa линия, ĸoятo нa мяcтo дa oтдeля и copтиpa oтпaдъĸa. Taĸa oбщият oбeм нa 
cмeттa, ĸoятo peaлнo щe ce дeпoниpa, щe бъдe нaмaлeн знaчитeлнo. 

 
 Инсталации за биоразградими отпадъци 

В индикативния списък Приложение 8 в Националния план за управление на 
отпадъците 2021-2028 г., са предвидени за изграждане инсталации за третиране на 
биоразградими отпадъци във връзка със задълженията за разделно събиране на 
хранителните отпадъци по региони.   

Общината следва да предприеме действия съвместно с другите общини от 
регионалното сдружение за осигуряване на инфраструктура и начини за 
оползотворяване и рециклиране на хранителните отпадъци.  

В Общината няма изградена система за разделното събиране и съхраняването на 
битови биоразградими отпадъци и биоотпадъци от поддържане на зелени площи, 
паркове и градини, в т.ч. и определено място за разполагане на необходимите елементи 
на системата за разделно събиране на тези отпадъци и предаването им за компостиране 
или друг вид третиране. Отпадъците от зелените площи, които се генерират при 
поддръжката на зелената система се оставят да изгният настрана, тъй като на този етап 
липсва компостираща инсталация. Не е въведена и система за разделно събиране на 
хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за 
обществено хранене и търговските обекти. В тази връзка общината е включена в 
индикативния списък на Регионалните сдружения за управление на отпадъците 
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(РСУО), в които могат да се изградят инсталации за компостиране и анаеробно 
разграждане (Приложение № 4 от Национален план за управление на отпадъците). 
Предвид горното общината е отчела критичното значение на изграждането на 
инсталация за компостиране на зелен и/или биоразградими отпадъци, с цел осигуряване 
възможността общината да изпълни задълженията си от една страна свързани с 
разделното събиране и компостиране на зеления отпадък от обслужването на 
общинските терени и от друга страна за отклоняване на зелените и/или 
биоразградимите отпадъци от общия поток на депонираните отпадъци.  
 

 Инсталации и съоръжения за рециклируеми отпадъци 
На територията на община „Родопи“ няма функционираща инсталация за 

предварително третиране чрез сепариране на битовите отпадъци преди депонирането 
им с оглед отделяне на отпадъци, които подлежат на рециклиране и друго 
оползотворяване.  

Предвижда се през следващите години община Пловдив да изгради сепарираща 
инсталация на регионалното депо в Цалапица, като част от Регионалната система за 
управление на отпадъците в регион Пловдив. 

Основните цели на предварителното третиране на битовите отпадъци чрез 
сепариране и сортиране, които си поставя община „Родопи“ са: 

 Постигане на по-високо ниво на управление на отпадъците в съответствие с 
йерархията на отпадъците. 

 Изпълнение на целите по чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО, свързани с подготовка за 
повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко 
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, в сроковете, посочени в §15 от преходните 
и заключителни разпоредби на закона.  

 Спестяване на общината на финансови средства за заплащане на отчисления 
(екотакси за депониране) по чл.64 от ЗУО. 

 Удължаване на експлоатационния период на депото и спестяване на финансови 
средства на общините за ново депо, като се имат предвид предвижданията на 
Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г., че след 2020 г. на 
общините няма да се предоставят средства за изграждане на депа за отпадъци от 
централни финансови източници в духа на европейските и националните политики за 
ефективно използване на ресурсите и платформата за „нулеви отпадъци“. 

 Намаляване на количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, съответно 
намаляване на експлоатационните разходи за регионалното депо. 

 Площадки за предаване, пакетиране и временно съхранение на 
разделно събрани отпадъци 

Община „Родопи“ е предприела мерки за изпълнение на задълженията по чл.19, 
ал.3, т.11 от ЗУО за предаване от граждани и фирми и временно съхранение на 
рециклируеми отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, черни и цветни 
метали, НУБА,  ИУЕЕО и ИУГ.  
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На територията на общината има и други пунктове за изкупуване на вторични 
суровини - отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло. Общината, обаче не 
получава информация за количествата предадени отпадъци в тези пунктове.  

 Инфраструктура за разделно събиране на опасни битови отпадъци 
Община „Родопи“ няма сключен договор с фирма за организиране на разделно 

събиране на опасните битови отпадъци. Организират се пролетна и есенна кампании на 
определено от Община „Родопи“ място, където жители предават събраните опасни 
отпадъци от бита.  

Общинска площадка по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от бита ще бъде определена и ще приема и опасни 
домакински отпадъци. 

 Площадка за препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност и 
такива с неустановен характер 

На територията на общината няма изоставени стари складове с препарати за 
растителна защита. 

Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 
          На територията на общината има съоръжение за третиране на строителните 
отпадъци. В тази връзка са предприети действия за изграждане на площадка за 
реализацията на инвестиционното предложение на община „Родопи“ - за изграждане на 
„Депо за инертни отпадъци и Съоръжение за третиране на отпадъци от строителство и 
разрушаване с цел последващото им оползотворяване, в рамките на ПИ 59032.14.60, по 
кадастралната карта на с. Първенец, местност „Чакъла“, община „Родопи“, област 
Пловдив. 

Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ПСОВ 
На територията на Община „Родопи“ понастоящем няма изградени селищни 

пречиствателни станции за отпадъчни води.  
         Съгласно разработена и реализирана стратегия за изграждане на канализационна 
мрежа и отвеждане на отпадъчни води от територията на град Пловдив, водите от 
родопската яка постъпват в канализационната мрежа на гр. Пловдив и от там в ГПСОВ 
Пловдив. За целта са изпълнени 3бр. “чакащи“ колектори, с крайна точка на 
Околовръстно шосе, в които постъпват отпадъчните води /2Qсухо/ от населените места 
на Община „Родопи“. 
         Понастоящем в „чакащия“ колектор на „Кукленско шосе“ Бф800 са заустени 
водите на с. Брани поле,с. Брестник и гр. Куклен, а в „чакащите“ колектори при кв. 
“Коматево“ Бф800 и Бф600  са заустени външните колектори на с. Първенец и с. 
Марково. 
         Отговорността за оползотворяване на утайките е на регионалния оператор ВиК 
Пловдив. 

Основни изводи и препоръки 
Основните изводи и препоръки за състоянието на инфраструктурата за събиране, 

транспортиране и третиране на битовите, строителните отпадъци и опасни отпадъци са 
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основата за формулиране на препоръките за развитието на тази инфраструктура и на 
съответните мерки в програмата за управление на отпадъците:  

  Община „Родопи“ осигурява необходимите съдове и техника за извозване  на 
смесените битови отпадъци чрез възлагане на услугите по сметосъбиране и 
сметоизвозване на смесените битови отпадъци. Услугата  по събиране и 
транспортиране на битови отпадъци, се извършва от фирма „КМД“ ЕООД – гр. 
Пловдив. 

 Общината е осигурила контейнери и техника за разделно събиране и извозване 
на битовите отпадъци от опаковки чрез сключване на договор с организация за 
оползотворяване БУЛЕКОПАКТ АД.  

 Общината не е изградила система за разделно събиране и оползотворяване на 
градински биоотпадъци с всички необходими елементи към нея. Препоръчително е 
осигуряване на съдове и въвеждането на система за разделно събиране на хранителни 
биоотпадъци с оглед намаляване на количеството извозвани и депонирани на 
регионалното депо от тези потоци отпадъци след осигуряване на съответната 
инсталация на регионален принцип.   

 Общината провежда два пъти годишно кампании сред населението за събиране 
на опасни отпадъци от бита. 

 Община „Родопи“ работи по въпроса за изграждане и въвеждане в експлоатация 
на площадки за разделно събрани отпадъци от бита.  
 Общината следва да предприеме действия съвместно с други общини от 

регионалното сдружение за осигуряване на инфраструктура и начини за 
оползотворяване и рециклиране на хранителните отпадъци.  

 
8.4 Анализ и информация за старите общински депа и 

сметища 
На територията на община „Родопи“ няма закрити депа, както и такива с 

преустановена експлоатация или които не отговарят на изискванията. 
До средата на 2006г. община „Родопи“ е предприела действия за закриване на 

съществуващите селски сметища, които не са отговаряли на изискванията.  С решение 
№09-11-00/09.09.2005 г. е утвърден планът за привеждане в съответствие с 
нормативните изисквания на селските сметища, разположени на територията на 
общината.  

С въвеждане на организирано сметосъбиране на 100%, в общината изхвърлянето 
на битови отпадъци на нерегламентирани места е сведено до минимум.  

Действия на общината по почистване на констатирани замърсявания върху 
общински терени: 

Община „Родопи“  е сключила Договор № 20 от 12.03.2019 год. с „КМД“ ЕООД за 
„Почистване на нерегламентирани замърсявания върху общински терени“.  В 
изпълнение на договора, фирмата изпълнител извършва почистване на констатирани 
замърсявания както следва: 

 1. През 2020г. 
Почиствания по населени места: 
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• Замърсяване в с. Ягодово в местност „Източни аджемки“. 
• Замърсяване в село Белащица, местност „Бозалъка“ под гробищният парк“ . 
• Замърсяване в село Брани поле, местност „Тръновица“ . 
• Замърсяване в село Брани поле, местност „Прав камък“.  
• Замърсяване в село Брестовица в района на бивше сметище в местност „Чил 

тепе“ . 
• Замърсяване между село Злати трап и кв. Прослав  в ляво от път,  по посока село 

Злати трап. 
• Замърсяване в с. Крумово, в местност „Кавлака“. 
• Замърсяване в село Цалапица, източната част на селото в местност 

„Бобевица“/„Баба Руска“. 
• Локални замърсявания в с. Марково – района около ракетна площадка, под 

гробищен парк, път водещ до стокова борса Първенец“. 
•  Замърсяване в село Първенец, ул. „Речна“ № 11 - установено при проверка от 

органите на МВР – почистено от живущите на адрес Село Първенец, ул.„Речна“ № 11.  
• Замърсявания в с. Марково - с помощта на доброволци от „БГ Бъди 

активен“бившето селско сметище/ в района на старото военно стрелбище на с. 
Марково/. 

 
2. От началото на 2021г.  
Терени в с. Ягодово общински терени в местността „Беговица“ и „Кьошка“ в 

непосредствена близост до базата на „Мостстрой плант Пловдив“. 
В с. Крумово – общински терени в района бившето сметище в местност 

„Кавлака“. 
С. Крумово по улица „Венера“ в посока летището преди главния път за летището. 

Почистено през месец април 2021г. 
В с. Оризари – по сигнал на „зелен сигнал“ почистен района около общински път 

и път „Пловдив – Пещера“. 
С помощта на доброволци от „БГ Бъди активен“ и РС „Аварийно спасяване 

Пловдив“ е почистено трудно достъпно дере по пътя за с. Лилково. 
Между селата Първенец и Брестовица – в дясно от пътя посока Брестовица до 

лозовите насаждения. 
На 01.05.2021г. с помощта на доброволци е почистен района около манастир „св. 

Георги“ в с. Белащица. 
През 2021г. предприема действия по възлагане на Обществена поръчка с предмет 

„Почистване на замърсени общински терени“. Процедурата по избор на фирма 
изпълнител е приключена. Общината има Договор рег. № 47/28.05.2021г. за 
„Почистване на нерегламентирани сметища от общински терени на територията на 
Община „Родопи“ с фирма „КМД“ ЕООД. 

От прегледа на състоянието може да се направят следните изводи и препоръки. 
 С въвеждане на организирано сметосъбиране на 100%, в общината изхвърлянето 

на битови отпадъци на нерегламентирани места е сведено до минимум. Община 
„Родопи“ има финансов ресурс за своевременното почистване на замърсени с отпадъци 
терени. 
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8.5 Съществуващи схеми за събиране, транспортиране и 

третиране на отпадъците 
Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци  

Едно от най-съществените предизвикателства в европейското законодателство, 
въведено като задължение на общините е на всеки притежател на отпадъци да бъдат 
осигурени услуги за осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на отпадъците до депа или други инсталации и съоръжения за 
оползотворяване и/или обезвреждане. Това налага планирането на мерки за обхващане на 
всички населени места на територията на общината в системи за събиране и 
транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения за 
обезвреждане/оползотворяване.  

Системата за организирано сметосъбиране обхваща 100% от населените места на 
община „Родопи“. Услугата  по събиране и транспортиране на битови отпадъци, се 
извършва от фирма „КМД“ ЕООД – гр. Пловдив. Фирмата разполага със 
специализирани съдове и транспортни средства за събиране и транспортиране на 
смесените битови отпадъци.  

Дейността по събиране и транспортиране на отпадъците се извършва по график 
предварително одобрен от кмета на общината. Ежегодно до 31 октомври кметът на 
общината определя със заповед границите на районите и видът на предлаганите услуги 
по чл.62 от ЗМДТ.  

Разделно събиране и транспортиране на битови отпадъци  
Йерархията за управление на отпадъците налага ограничаване на депонирането  

на отпадъци и въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци, с цел  
оползотворяване и насърчаване на рециклирането им. В тази връзка  
на територията на община „Родопи“ е разработена стратегия за участие в системите за 
разделно събиране на отпадъци, за които се прилага принципът “отговорност на 
производителя” и за организиране на система за разделно събиране на различни потоци 
битови отпадъци.  

 Разделно събиране и транспортиране на опасни отпадъци от домакинствата 
Община „Родопи“ няма сключен договор с фирма за обезвреждане на опасни 

отпадъци от домакинства.  Провеждат  се  еднодневни кампании през пролетния и 
есенния сезон, като графикът се обявява предварително в местната преса и на уеб-
страницата на общината. 

Разделно събиране и транспортиране на сгурия и пепел 
Генерираните от домакинствата пепел  и сгурия, които са отпадък от използването 

на дърва и въглища за отопление, не се събират разделно и се изхвърлят на определено 
място до контейнерите за смесени битови отпадъци. 

 
Осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата 
Община „Родопи“ няма изградена площадка за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата.  
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Разделно събиране и транспортиране на биоотпадъци 
Община „Родопи“ не е въвела система за разделно събиране на градински 

биоразградими и биоотпадъци.  

Разделно събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки 
Община „„Родопи““ има сключен договор  с фирма „БУЛЕКОПАКТ“ АД за 

организиране и въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки с 
контейнери. Разделното събиране се извършва чрез жълти и зелени контейнери тип 
Ракла и Иглу, разположени на територията на общината. Контейнерите за разделно 
събиране са собственост на „Булекопак“ АД.  

Определени са местата и броят на разположените контейнери, както и честотата 
на обслужване на контейнерите, съгласно списък към сключения договор. 
Транспортирането на разделно събраните отпадъци от съдовете се извършва по график. 

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в община „Родопи“ 
работи ефективно, като средно процентът от разделно събраните отпадъци от опаковки  
годни за рециклиране, според дружеството е доста висок за общината. 

 Разделно събиране на излезли от употреба батерии и акумулатори 
(НУБА) 

Община „Родопи“ няма сключен договор с фирма за организирането, 
изграждането и прилагането на система за събиране, транспортиране, временно 
съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или 
обезвреждане на НУБА, образувани от домакинствата, административните учредения, 
училищата,  търговските и други обекти, разположени на територията на общината.  

   

 Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО) 

Община „Родопи“ няма сключен договор с фирма за организиране изграждането и 
прилагането на система за събиране, временно съхраняване, предварително третиране и 
предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване (ИУЕЕО) на образувани от домакинствата, административните 
учреждения, училищата,  търговските и други обекти, разположени на територията на 
общината. 

 Разделно събиране на отработени масла 
Община „Родопи“ засега не поддържа списък на пунктовете за смяна на отработени 

масла на територията на общината. 
 Разделно събиране на ИУГ 
Община „Родопи“ не е сключила договор за разделно събиране на ИУГ.  
 

Предварително третиране на смесени битови отпадъци 
Съгласно изискванията на чл. 38 на Наредба № 8/2004 г., с известни изключения,  

отпадъците, които се приемат на депа, трябва да бъдат подложени на предварително  
третиране.  

В съответствие с принципа “замърсителят плаща” отговорността за финансирането 
на предварителното третиране на отпадъците се поема от притежателя  
им или от лицето, което образува отпадъка. За смесените битови отпадъци  
отговорността за организирането и финансирането на предварителното третиране е на  
общинските администрации, тъй като лицата, които са образували битовите отпадъци  
заплащат за целта “такса битови отпадъци”, която постъпва в общинските бюджети.  
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В съответствие с дефиницията по § 1, т. 21 от Наредба № 8/2004 г., за да бъде 
определена една операция с отпадъци като “предварително третиране”, тя трябва да 
отговаря на следните критерии:  

1. да е физичен, термичен, химичен или биологичен процес, включително 
сортирането;  

2. да променя характеристиките на отпадъците, с цел  
• да се намали обема им, или  
• да се намалят опасните им свойства,  
• да се улесни по-нататъшното им третиране или  
• да се повиши оползотворяемостта им.  

Методите, които се използват за предварително третиране на отпадъците и степента, 
до която отпадъците трябва да бъдат предварително третирани, се определят с указания 
на министъра на околната среда и водите. 

Община „Родопи“ работи по въпроса за въвеждане на предварително третиране на 
събраните общи битови отпадъци.  

Разделно събиране на строителни отпадъци от ремонтна дейност на 
домакинствата 

В община „Родопи“ принципът „замърсителят плаща“ се прилага напълно при 
предоставяне на услугите относно строителните отпадъци от ремонтна дейност на 
домакинствата.   

Услугите по управление на строителните отпадъци са регламентирани в 
Наредбата за управление на отпадъците на община „Родопи“. Съгласно разпоредбите 
на Наредбата, разделното събиране на строителните отпадъци и транспортирането им е 
отговорност на генераторите на такива отпадъци и се извършва от притежателите на 
отпадъци, от изпълнителя на строителните и монтажните работи, или от друго лице въз 
основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително 
или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код 
съгласно Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците.  

За генерираните строителни отпадъци от ремонтна дейност от домакинствата, 
общината предоставя по заявка от гражданите съдове тип лодка – 4 м3. Те се 
предоставят безплатно, като жител може да изхвърли до 1 м3 отпадъци. 

Основни изводи и препоръки 
 Организираната система за събиране и транспортиране на смесените битови 

отпадъци обхваща 100% от територията на община „Родопи“. 
 Въведени са схеми за разделно събиране на повечето потоци битови отпадъци. 

Община „Родопи“ е сключила договорни споразумения с организации за 
оползотворяване и лица с разрешителни по ЗУО за прилагане на схеми за разделно 
събиране на масово разпространени отпадъци - Отпадъци от опаковки от хартия и 
картон, пластмаса, метал и стъкло. 

 Общината обаче не е въвела схеми за разделно събиране и оползотворяване на 
биоотпадъците. 

 Общината не е сключила договори с организации за разделно събиране на 
ИУЕЕО, НУБА и ИУГ. 

 Община „Родопи“ предава строителните отпадъци образувани от домакинствата 
на „площадка в с. Първенец, стопанисвана от СО „СПЕКТЪР“. 
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8.6 Финансиране на управлението на отпадъците 
В съответствие с разпоредбите на ЗУО и ЗМДТ, управлението на отпадъците, 

включително тези в обхвата на правомощията на общините, се извършва при 
съблюдаване на принципа „Замърсителят плаща“.    

Принципът „Замърсителят плаща” е заложен в Договора за създаване на 
Европейската общност (чл.174). Този принцип във връзка с отпадъците изисква: 

- причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който 
гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве; 

- причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си; 
- разходите за опазване на околната среда и човешкото здраве, свързани с 

образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при определяне 
цената на продуктите и услугите; 

- разходите за събиране, предварително съхраняване, третиране и транспортиране 
на отпадъците са за сметка на първоначалния причинител или настоящия или 
предишния притежател на отпадъците. 

Принципите „замърсителят плаща” и „разширена отговорност на производителя“  
се реализират чрез административни разпоредби и икономически инструменти. 
Населението и бизнесът заплащат за събирането, извозването и третирането на 
генерираните от тях отпадъци чрез различни икономически инструменти, като напр. 
плащане при изхвърляне, което е пряко свързано с количеството на генерираните от 
съответните лица отпадъци.  

Финансирането на управлението на отпадъците в община „Родопи“ се 
осъществява основно чрез такса битови отпадъци. Общината използва и възможностите 
за безвъзмездно финансиране за проекти на общината в сектор отпадъци.   

Такса битови отпадъци в община „Родопи“ е регулирана в Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община „Родопи“.  

Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в 
депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на 
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на 
таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; 
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на 
териториите за обществено ползване. 

Таксата се определя в левове на база данъчната оценка на имотите на физическите 
лица и по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имотите - на 
юридическите.  
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Таблица 13. Размер на такса битови отпадъци (2021 г.) 

 
ЗМДТ изисква размерът на таксата да се определя според количеството на 

битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството на битовите 
отпадъци, размерът на таксата се определя на ползвател или пропорционално върху 
основа, определена от общинския съвет.   

Община „Родопи“ определя такса битови отпадъци на база данъчната оценка на 
ползваните имоти от гражданите и фирмите. Във връзка с прилагането на принципа 
„замърсителят плаща“ Община „Родопи“ предоставя възможност за определяне на 
таксата на база количество на битовите отпадъци.  
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За имоти според количеството на битовите отпадъци, съобразно районите с 
организирано сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно заповедта на кмета за 
определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, 
таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобразно броя на 
съдовете за съхранението им и кратността на сметоизвозване. Лицата, декларирали 
ползването на съдове за количество на битовите отпадъци, заплащат и такса за 
почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на 
населените места, предназначени за обществено ползване. 

Приходите на община „Родопи“ от такса битови отпадъци за периода 2017-2020 г. 
са представени в долната таблица. 

Таблица 14. Приходи от отпадъци 

 2017 2018 2019 2020 

Общо приходи от такса битови 
отпадъци (лв.): 1 818 000 2 409 000 2 727 000 3 411 000 

В т.ч. от:     
физически лица (домакинства) 694 000 811 000 896 000 1 001 000 
юридически лица 1 124 000 1 598 000  1 831 000 2 410 000 

Източник: Община „Родопи“ 

Събираемостта на ТБО от задължените лица е много висока както от 
домакинствата, така и от фирмите.  Този факт е положителен, като се има предвид, че 
общината ще се нуждае от сериозни средства за прилагане на редица мерки, вкл. 
инвестиционни, за подобряване управлението на отпадъците и постигане на 
нормативно определените количествени цели за отпадъците в периода на новата 
програма за управление на отпадъците до 2028 г.  

Таблица 15. Равнище на събираемост на приходите от такса битови отпадъци (%) 

 2017 2018 2019 2020 
Равнище на събираемост – общо 
/от план/ 

95,08 % 92,87 % 92,86 % 90,36 % 

Източник: Община „Родопи“ 

Общите разходи за управление на отпадъците през последните 4 години са 
представени в следващата таблица. 

Таблица 16. Разходи за управление на отпадъците (лв.) 

такса битови отпадъци 2017 2018 2019 2020 

Общо разходи за управление на 
отпадъците  2 009 346 2 653 691  2 920 952 2 978 454 

В т.ч. за:     

 - за осигуряване на съдове за 
съхраняване на битовите 
отпадъци - контейнери, кофи и 
други (лв.) 

0  0 0 0 
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такса битови отпадъци 2017 2018 2019 2020 

 - за събиране, включително 
разделно на битовите отпадъци и 
транспортирането им до депата 
или други инсталации и 
съоръжения за третирането им 
(лв.) 

800388 877 251 939 745 990180 

 - за проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови 
отпадъци или други инсталации 
или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови 
отпадъци (лв.) 

1370 322290 243521 151 0025 

-за отчисленията по чл. 60 и 64 
от Закона за управление на 
отпадъците (лв.) 

548 812 650 121 1018040 907057 

 - за почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии 
от населените места, 
предназначени за обществено 
ползване (лв.) 

658776 804029 720646 930192 

Източник: Община „Родопи“ 

В структурата на разходите за управление на отпадъци най-висок е делът на 
разходите за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. Много висок и 
непрекъснато нарастващ е делът на разходите за отчисления по чл.64 от ЗУО за 
депониране на отпадъци. Съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.), размерът на отчисленията  
за депониране по чл.60 и чл. 64 от ЗУО са прогресивно нарастващи в годините. 
Съответно разходите на общината нарастват през анализирания период, тъй като 
годишната норма на натрупване на отпадъци на човек от населението се увеличава. 
Това се дължи на променящите се потребителски навици, и начин на живот на 
домакинствата, краткия живот на предметите и на дейността на промишлени 
предприятия, търговски обекти и заведения.  Като се има предвид, че до 2022 г. и всяка 
следваща година отчисленията за депониране на отпадъци ще достигнат 95 лв./тон, 
общината ще трябва да включи в програмата мерки за предотвратяване на образуването 
на отпадъци и нарастване на количествата разделно събрани, рециклирани и 
оползотворени отпадъци, за да намали разходите за отчисления за депониране. 
 

Въз основа на направения анализ са изведени следните основни изводи и 
препоръки: 

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_7_ot_19.12.2013_g._za_reda_i_nachina_za_izchislqvane_i_opredelqne_razmera_na_obezpecheniqta_i_otchisleniqta_iziskvani_pri_deponirane_na_otpadaci.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_7_ot_19.12.2013_g._za_reda_i_nachina_za_izchislqvane_i_opredelqne_razmera_na_obezpecheniqta_i_otchisleniqta_iziskvani_pri_deponirane_na_otpadaci.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_7_ot_19.12.2013_g._za_reda_i_nachina_za_izchislqvane_i_opredelqne_razmera_na_obezpecheniqta_i_otchisleniqta_iziskvani_pri_deponirane_na_otpadaci.pdf
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 Принципът „замърсителят плаща” не се прилага изцяло при определяне на такса 
битови отпадъци. В зависимост от въведените на национално ниво методики за 
определяне на такса битови отпадъци, община „Родопи“ ще предприеме действия с цел 
по-пълно прилагането на принципа и справедливо заплащане на услугите от страна на 
всички групи генератори на отпадъци.   

 Събираемостта на приходите от такса битови отпадъци е висока. Въпреки това 
приходите от такса битови отпадъци в община „Родопи“ са значително по-ниски от 
средствата, които общината изразходва за управлението на отпадъците. Този факт 
показва, че общината следва да преразгледа политиката за определяне на такса битови 
отпадъци, така че да покрива разходите и да разширява и подобрява услугите, свързани 
с управление на отпадъците.   

 В структурата на разходите най-висок дял имат разходите за почистване на 
уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 
места, предназначени за обществено ползване и разходите за събиране и 
транспортиране на смесените битови отпадъци. Размерът на заплащаните отчисления 
по чл. 64 от ЗУО нараства значително през анализирания период, тъй като годишната 
норма на натрупване на отпадъци на човек от населението се увеличава. Това се дължи 
на променящите се потребителски навици и начин на живот на домакинствата и на 
дейността на промишлени предприятия, търговски обекти и заведения. В същото време 
размерът на отчисленията за един тон отпадъци нараства всяка година. Общината 
трябва да предприеме мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци и 
нарастване на количествата разделно събрани, рециклирани и оползотворени отпадъци, 
за да намали разходите за отчисления за депониране. 

 
8.7 Административен капацитет за управление на 

отпадъците 
Анализът има за цел да установи състоянието на административния капацитет на 

община „Родопи“ в сферата на управление на отпадъците, евентуални недостатъци и 
несъответствия в капацитета на общината и да направи препоръки за оптимизиране и 
подобряване на административния капацитет за осъществяването на управленските и 
контролните правомощия на общината. 

Настоящият анализ се стреми да даде отговор на следните въпроси: дали се 
изпълняват правомощията и отговорностите на общината в сферата на управление на 
отпадъците съгласно нормативните актове, кои звена в административната структура 
на общината имат функции в областта на отпадъците и съответстват ли техните 
функции на правомощията на кмета на общината, ясно ли са разграничени функциите 
между отделните звена, какво е състоянието на човешките ресурси, натоварени с 
функции за отпадъци, на тяхната техническа и информационна обезпеченост. 

Използвани са следните методи: 
 проучване на общински нормативни и ведомствени документи, регламентиращи 

отговорностите на общината за управлението на отпадъците; 
 анализ на отчетни документи и статистически данни за служителите, 

ангажирани с функции за управление на отпадъците; 
 анкетиране на експерти по отпадъци в общината за изясняване на състоянието 

на осигуреността и на бъдещите потребности от персонал и за техническата и 
информационната осигуреност на администрацията. 

Функционална обезпеченост  
В т. 1 по-горе подробно са описани правомощията на общините за управление на 

отпадъците. Възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета 



 

142 

 

на общината са обезпечени чрез функциите на административните звена в общинската 
администрация. В зависимост от начина на подпомагане изпълнението на 
правомощията на кмета за управление на отпадъците, определени звена в общинската 
административна структура имат: 

 основна функция – функция, която подпомага по същество определено 
правомощие, политика, стратегия, план, програма;  

 спомагателна функция – функция, която се изразява в съдействие, координация, 
техническа помощ и други подобни, по отношение на определено правомощие, 
политика, стратегия, план, програма. 

В община „Родопи“ общата организация и контрол на работата на общинската 
администрация в областта на екологията, вкл. отпадъци, е възложена на Дирекция 
„Инвестиционна политика“ 

Основните функции, свързани с политиката по управление на отпадъците, са 
възложени на самостоятелен отдел в специализираната администрация. 

Административното и контролно звено, отговорно за дейностите по управление 
на отпадъците в общината е Отдел „Общинска собственост, екология и горско 
стопанство“. Отделът включва  само двама гл. експерти Екология. 

Като на двамата главни експерти „Екология“ са възложени отговорности и 
функции свързани с контрол в областта на управление на отпадъците, като за целта: 

 - събират, обработва и отчита информацията за управление на отпадъците на 
територията на общината; 

- контролни дейности за констатиране на нарушения;  
- Осъществяват дейности свързани с поддържане на естетичен вид на населените 

места – почистване на нерегламентирани замърсявания;.  
- Отговарят и за целесъобразното и законосъобразно изразходване на 

финансовите средства по бюджета на Общината за екология и чистота на селищната 
среда.  

Главните експерти „Екология“ отговарят за всичко свързано с управлението на 
отпадъците на територията на общината - събирането, обработката и отчитането на 
информацията, опазване на околната среда, кандидатстване по програми и проекти по 
Оперативни програми и фондове на ЕС, както и за извършване на контролни дейности 
за констатиране на нарушения в тази област.  

Освен задълженията свързани с управление на отпадъците, двамата главни 
експерти „Екология“  имат ангажименти свързани с познаването и прилагането на 
огромната нормативна база от документи свързани с другите аспекти на околната 
среда, като: 

 процедури по ОВОС,  
 епизоотични комисии,  
 частие в съвместни комисии с други контролни инстанции,  
 екологични експертни съвети,  
 изготвяне на периодични справки, становища, отговори по административни 

преписки,  
 заповеди за премахване на дълготрайна растителност,  
 опазване на биоразнообразието – лечебни растения и билки, защитени зони по 

Натура 2000,  
 изготвяне и актуализиране на общински наредби – Наредба за управление на 

отпадъците, Наредба за зелената система, Наредба за сеч в извънгорски фонд, Наредба 
за кучета, Наредба за селскостопански животни,  

 изготвяне и актуализиране на общински програми  - Програма за управление на 
отпадъците, Програма за разделно събирани, Програма за безстопанствени кучета./,  
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Двамата експерти „Екология“ в едно с отговорностите им пряко свързани с 
екологията, имат и допълнителни служебни ангажименти и с други сфери 

 – селско стопанство – регистрация на животновъдни обекти, Пчелини, проблеми 
свързани с отглеждането на селскостопанските животни, терени за трупни ями,  

- добив на подземни богатства и кариери – процедури по търсене, проучване и 
добив, концесии за добив,  

- води – почистване на речни корита,  
- бедствия и аварии – без изрично вменени задължения. 

Като един от основните проблеми пред които са изправени служителите е 
изпълнението на контролните функции и извършваее на контрол в 20-те населени места 
от Общината и землищата им. 

С оглед добрите практики в други общини в Република България по превенция и 
контрол, като възможност за оптимизиране и устойчивост на системата за 
управлението на отпадъците е създаването на структура тип „Инспекторат“ към 
община „Родопи“. Необходимостта от създаването на подобна структура е с цел 
подобряване прилагането на заложените в местното и национално законодателство 
контролни функции на кмета на община „Родопи“. Тази структура ще осъществява 
контрол по спазването от страна на всички юридически и физически лица на 
територията на община „Родопи“ на нормативните актове на ОбС Родопи, на законите 
и подзаконовите нормативни актове, свързани с управелнието на отпадъците, така  и на 
договори, по който страна е община „Родопи“, когато такива функции са и възложени 
от Кмета на общината или общинския съвет. Тази структура ще осъществява текущ и 
последващ  контрол, ще дава писмени предписания и ще следи за изпълнението им. Ще 
осъществява и административно - наказателна дейност по предвидения законов ред. 

  Наименованието на подобна структура може да е „Общински инспекторат“, 
„Общинска охрана“ или с друго наименование.  

  Необходимостта от създаване на подобна структура е наложителна поради 
увеличаващият се брой сигнали на законови нарушения  от различно естество.  

  Като най–често срещаните нарушения в областта на екологията са: 
• нерегламентирано изхвърляне на битови, строителни и смесени отпадъци, земни 

маси, растителни и животински отпадъци и др.; 
• подържане чистотата на обществените територии в населените места; 
• палене на отпадъци, гуми и др. материали; 
• изгаряне на отпадъци за отопление -  в печки и инсталации; 
• палене на стърнища;  
• сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО; 
• разделно събиране на отпадъците; 
• увреждане на зелената система; 
• нерегламентирано отвеждане на обратни води; 
• отглеждане на селскостопански животни; 
• опазване на селскостопанско имущество; 
• отглеждане на домашни кучета;  
• и други. 
Друга необходимост от създаване на подобна структура е неефективността от 

досега действащата практика. Към момента кметовете по населените места със Заповед 
на кмета на общината са оправомощени да изпълняват контролни функции по 
гореизброените нарушения  по опазване на околната среда. На практика това не 
функционира.  

Политиката за повишаване на квалификацията на служителите в Дирекция 
„Инвестиционна политика“ се изпълнява от директора на дирекцията, който провежда 
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атестация на персонала съобразно изискванията на нормативната уредба, като 
идентифицира бъдещи потребностите от повишаване на квалификацията им. В процесът 
на атестиране на служителите в дирекцията, участва и Секретарят на общината, който 
организира атестирането на служителите в общинската администрация.  

За подобряване административният капацитет и за да бъдат актуално информирани, 
относно последните промени в нормативната уредба, служителите на общинската 
администрация периодично участват в семинари - обучения. 

Институционалната рамка при управление на отпадъците в Община „Родопи“ е 
дадена в таблицата по-долу: 

 
Административно- 
териториална единица 
в общината 

Ресорен 
кмет 

Отговорни лица Административни задължения 

Община „Родопи“ – 
административен 
център 

Зам. Кмет Директор на дирекция 
„Инвестиционна 

политика“ 

Отговаря за , екологията и 
чистотата – сметосъбиране и 
сметоизвозване на отпадъци 

Дирекция „Инвестиционна 
политика“ 

Разработва и реализира проекти и 
програми, осъществява контрол в 
областта на околната среда - събира, 
обработва и отчита информацията 
за управление на отпадъците на 
територията на общината; Отговаря 
за опазване на околната среда; 
Извършва контролни дейности за 
констатиране на нарушения в тази 
област; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места; Отговаря за 
целесъобразното и законосъобразно 
изразходване на финансовите 
средства по бюджета на Общината 
за екология и чистота; Участва при 
разработване на проекти за 
финансиране по ОП и структурни 
фондове на ЕС. 

Кметство - с. 
Белащица 

Кмет на кметството Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметство - с. 
Браниполе 

Кмет на кметството Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметство - с. Брестник Кмет на кметството Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
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поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметство - с. 
Брестовица 

Кмет на кметството Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметство - с. 
Златитрап 

Кмет на кметството Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметство - с. Кадиево Кмет на кметството Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметство - с. Крумово Кмет на кметството Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметство - с. Марково Кмет на кметството Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметство - с. Оризари Кмет на кметството Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметство - с. 
Първенец 

Кмет на кметството Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметство - с. Устина Кмет на кметството Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
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ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметство - с. 
Храбрино 

Кмет на кметството Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметство - с. 
Цалапица 

Кмет на кметството Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметство - с. Ягодово Кмет на кметството Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметско 
наместничество - с. 
Бойково 

Кметски наместник Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметско 
наместничество - с. 
Дедово 

Кметски наместник Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметско 
наместничество - с. 
Извор 

Кметски наместник Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметско 
наместничество - с. 
Лилково 

Кметски наместник Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметско Кметски наместник Сметосъбиране и сметоизвозване, 
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наместничество - с. 
Ситово 

поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

Кметско 
наместничество - с. 
Скобелево 

Кметски наместник Сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддръжка на местата за обществено 
ползване; Осъществява дейности по 
поддържане на естетичен вид на 
населените места, опазване на 
общинската собственост и чистота; 

 
Съгласно ЗООС, осемдесет на сто от санкциите за увреждане или замърсяване на 

околната среда над допустимите норми и за неизпълнение на разпоредбите на местното 
екологично законодателство, налагани от Кмета на общината, постъпват в общинският 
бюджет, на чиято територия се намира санкционираният субект и се изразходват за 
екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинската програма за 
околна среда. 

За извършване на контролна дейност в общината, относно констатиране на 
нарушения в областта на управление на отпадъците, кмета на Общината е упълномощил 
служители от Дирекция „Инвестиционна политика“, в чийто функции са включени и 
задължения по прилагане на екологичната нормативна уредба. За констатираните 
нарушения от извършвания контрол се съставят протоколи и актове за установяване на 
административните нарушения, както и се налагат санкции. Упълномощените със заповед 
на кмета длъжности лица водят превантивен контрол за недопускане на големи отклонения 
от съществуващата организация за събиране, транспортиране и обезвреждане на 
отпадъците, както и правят предложения за подобряване на организацията. Извършват 
проверки по документи и/или проверки на място - при извършване на проверките 
длъжностните лица, съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на 
административни нарушения и при констатирани нарушения дават задължително 
предписание и определят срок за отстраняване на нарушенията. Актове се съставят и от 
представители на РИОСВ – Пловдив, за замърсени терени и неправомерно изхвърляне на 
отпадъци и за нарушения на наредбите, приети от Общинския съвет – „Родопи“.  

Общината води регистър/актова книга, но на интернет страницата на общината не се 
публикува информация, относно констатираните нарушения от извършения контрол, 
информация за съставени протоколи и актове при установяване на административни 
нарушения и наложените санкции. Общината разполага с телефон, обявен на интернет 
страницата за подаване на сигнали от обществеността, относно установени нарушения, 
нередности и предложения в областта на управление на отпадъците и околната среда 

Други структурни звена също имат функции, свързани с управление на 
отпадъците. 

Дирекция „Финанси и счетоводство” (ФС) 
 осъществява връзката с ръководството на общината по разработването и 

съставянето на проектобюджета на община „Родопи“; 

 осъществява връзката между община „Родопи“ и Министерство на финансите по 
приложението и изменението на нормативните актове в бюджетната сфера. 
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 участва в изготвянето проект на заповед за определяне границите на районите с 
организирано събиране и извозване на битови отпадъци на територията на община 
„Родопи“ и осъществява процедурите, свързани с тях; 

 ежегодно участва в изготвянето на годишната план сметка за дейностите по 
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане 
чистотата на териториите за обществено ползване; 

 разглежда и обработва преписки, свързани с определяне размера на такса битови 
отпадъци за нежилищни имоти, на предприятия, в зависимост от количеството на 
битовите отпадъци и честотата на извозване или чрез пряко договаряне. 

     Дирекция „Териториално и селищно устройство”, отговаря за: 

 подготовката, организирането и провеждане на процедури за възлагане на 
обществени поръчки по ЗОП, включително за избор на изпълнители за дейностите по 
управление на отпадъците; 

Материално-техническо и информационно обезпечаване 
Материално-техническата обезпеченост на служителите в общинската 

администрация с функции в областта на отпадъците е на добро равнище. Осигурени са 
помещения, офис оборудване и техника за работа. Изградена е вътрешна компютърна 
мрежа с нива на достъп съобразно дефинираните в системата права.  

Като препоръка може да се посочи липса на служебен автомобил, който да е на 
разположение на служителите „Екология“,  за извършване на контрол и проверки. 

Основните национални документи, регламентиращи събирането на информация 
за отпадъците, са ЗУО (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., последно , изм. и доп., бр. 19 от 
5.03.2021 г. и Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри 
(обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020г.)  

В чл. 44 Раздел I на Глава четвърта в ЗУО са регламентирани задълженията на 
общините във връзка с информационното обезпечаване на управлението на отпадъците. 
Кметът на общината организира събирането на данни и предоставя информация на 
НСИ, ИАОС, съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри. В Наредбата се определят: 

 редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците; 

 редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците; 

 редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци; 

 редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление 
на отпадъците (ЗУО); 

 изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци. 
Задължени лица по Наредбата са: 

1. Лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или 
опасни отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от домакинства, 
търговските и административните сгради; 
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2. Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или 
събиране и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци; 

3. Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или 
събиране и съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци; 

4. Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или 
събиране и съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци; 

5. Лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци; 

6. Организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си 
индивидуално по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО; 

7. Регионални сдружения за управление на отпадъци; 
8. Лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци. 
Общините като задължени лица по Наредбата следва да предоставят информация 

чрез документите, определени с Наредбата, както и в наредбите по чл. 43, алинеи 3, 4, 5 
и 6 от ЗУО. 

Община „Родопи“ предоставя информация съобразно изискванията на ЗУО и 
Наредбата като член на Регионално сдружение „Регионален център за управление на 
отпадъците Пловдив“ 

Информационното обезпечаване на управлението на отпадъците в общината е на 
добро равнище. Общината е въвела база данни относно количествата отпадъци по 
видове. Документооборотът и обменът на информация се осъществяват по два начина – 
по електронен път и по-рядко на хартиен носител. Основните документи, в това число 
планове и програми, документи във връзка с определяне на цени на такси и услуги и 
заплащане на такса БО, решения на Общинския съвет, договори с външни изпълнители, 
отчети за дейността и други са достъпни в локалната компютърна мрежа и достъп до 
тях имат всички служители на общината.  

Общината поддържа на интернет страницата си, в която публикува 
систематизирана информация, включително във връзка с управление на отпадъците.  

Основни изводи и препоръки 
 Възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета на 

общината са обезпечени чрез функциите на административните звена в общинската 
администрация. Разпределението на функциите е ясно и няма припокриване на 
функции в хоризонтален и във вертикален аспект. 

 Изпълнението на всички възложени функции е на много добро ниво. Общината 
има капацитет за разработване и изпълнение на нормативни и планови документи и 
големи инфраструктурни проекти, за осигуряване на услуги за отпадъците. Необходимо 
е засилване на контролната дейност по отношение нерегламентирано изхвърляне на 
отпадъци и санкциониране на нарушителите, като се търси съдействие от органите на 
МВР. 

 Квалификацията на служителите с функции за управление на отпадъците е на 
много добро ниво. Броят им е недостатъчен за изпълнение в пълен обхват на 
възложените функции. Препоръчително е обособяването на отдел с функции   
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8.8 Анализ на информирането на обществеността по 
въпросите на управление на отпадъците 

Информирането на обществеността и бизнеса за необходимостта и ползите от 
намаляване на количеството генерирани отпадъци и разделното събиране на 
отпадъците има ключово значение за успеха и постигане на целите на общинската 
политика  за отпадъците в съответствие с йерархията за тяхното управление.  

Предмет на този анализ е информационната политика и работата с 
обществеността и бизнеса по въпросите, свързани с образуване и управление на 
отпадъците. 

Община „Родопи“ има дългогодишен опит и устойчива практика за информиране 
на обществеността и провеждане на публични обсъждания и консултиране на 
обществеността във връзка с планиране и изпълнение на общинските политики, 
включително в областта на опазване на околната среда. Заседанията на Общинския 
съвет са отворени за гражданите, които могат да присъстват на тях и да зададат 
конкретни въпроси (в т.ч. такива, свързани с управлението на отпадъците) към кмета на 
общината. В община „Родопи“ има утвърдена от години практика на въпроси на 
граждани, задавани директно на срещи с експертите и специалистите на общината. 

Има работещ „телефон“ за връзка с гражданите и електронна поща, на които те 
имат възможност да подават сигнали и да получават информация по всички въпроси, 
свързани с опазване на околната среда, в т.ч. и такива, свързани с управлението на 
отпадъците. 

Общината поддържа на интернет страницата си www.rodopi.bg, в която публикува 
систематизирана информация, включително във връзка с управление на отпадъците. 
Този подход  улеснява достъпа на гражданите до полезна информация за отпадъците.  

В съответствие с изискванията на ЗООС и ЗУО ежегодно до 31-ви март кметът на 
общината внася отчет пред Общинския съвет за изпълнение на дейностите, заложени в 
общинската програма за опазване на околната среда, респективно в програмата за 
управление на отпадъците, в качеството й на секторна програма. Докладните записки с 
отчетите на програмата и съответните решения на Общинския съвет се оповестяват 
чрез сайта на общината.  

Общината ежегодно участва в националната кампании за почистване. 
Общинската администрация разпространява информация за кампаниите във всички 
села в общината. Програмата на кампаниите се публикуват на интернет страницата на 
общината. Общинска администрация определя площадките, нуждаещи се от 
почистване от отпадъци, осигурява достатъчно торби и ръкавици за включилите се 
доброволци,  а ръководството и служителите от общинска администрация участват 
активно в почистването. Като положителен факт се оценява успешното привличане и 
на големи фирми, опериращи на територията на община „Родопи“, които се включват 
със своя техника в механизирано почистване на локални замърсявания на територията 
на общината. Почистват се както локални сметища, паркове, детски площадки и др. 
Кампаниите са съчетани с образователни инициативи, но те са по-скоро с епизодичен 
характер. 

В резултат на анализа на текущото състояние относно информационната политика 
на общината в сектор отпадъци са изведени следните основни изводи и препоръки: 

 Община „Родопи“ има дългогодишен опит и устойчива практика за 
информиране на обществеността. Общината поддържа на интернет страницата си, в 
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която публикува разнообразна информация относно различни аспекти от управление на 
отпадъците. Този систематизиран подход  улеснява достъпа на гражданите до полезна 
информация за отпадъците и тяхното управление. Общината прилага много добри 
практики за информиране на гражданите, като информацията обхваща всички 
отпадъчни потоци, за които общината предоставя услуги директно или чрез външни 
организации. Тази дейност обаче не е достатъчна за стимулиране на населението да 
съблюдава задълженията относно управлението на генерираните битови отпадъци. 
Липсата на целенасочени кампании за повишаване на общественото разбиране относно 
управлението на отпадъците пречи да се намали общата незаинтересованост и 
неспазване на нормативните разпоредби относно отпадъците, които се явяват проблем 
в общината.  

 Необходимо е общината да съчетае информационната дейност с провеждане на 
целенасочени разяснителни кампании и предоставяне на подходящи стимули за 
специфични целеви групи, с цел изграждане на екологосъобразни навици и поведение 
сред населението за предотвратяване, намаляване и разделно събиране на отпадъците. 

 

9. Приложение 2. Окончателен доклад от изготвен през 2019 
год. четирисезонен морфологичен анализ на битовите 
отпадъци, генерирани на територията на община „Родопи“. 
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