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1 ВЪВЕДЕНИЕ
Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Своге е изготвена за периода
2016-2020 г. на основание чл. 52 от ЗУО. Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗУО, тя е секторна
програма и неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда.
Обхватът и съдържанието на документа са в съответствие с „Методически указания за
разработване на общински програми за управление на отпадъците“, утвърдени със Заповед
№ РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, както и със структурата,
целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
и Националната програма за предотвратяване образуването на отпадъци 2014-2020 г.
Програмата за управление на отпадъците на община Своге (2016-2020г.) се явява един от
най-важните инструменти за прилагането на законодателството по управление на
отпадъците на местно ниво и представлява документ, който цели да послужи за бъдещо поефективно и екологосъобразно управление на отпадъците.
В приложение към програмата са изготвени 9 анализа, свързани със съществуващото
положение по управление на отпадъците в Община Своге. Въз основа на основните изводи
и препоръки по всеки анализ са идентифицирани дейностите (мерките) за постигане на
целите, поставени в националното законодателство по управление на отпадъците до 2020г.
За всяка конкретна дейност (мярка) са определени необходимите финансови средства,
източници на финансиране, срокове, очаквани резултати и индикатори за изпълнение на
целите/мерките. Програмата включва 4 стратегически цели, съпътствани от 8 оперативни
цели и 7 подпрограми.
Очаква се програмата да окаже принос за ефективно използване на ресурсите и намаляване
на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.
1.1

ЗАКОНОВИ

ИЗИСКВАНИЯ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО Е

РАЗРАБОТЕНА ПРОГРАМАТА

При разработването на програмата са взети предвид следните законови изисквания и
редица европейски и национални програмни и методически документи и изследвания, в
т.ч.:
− Закон за управление на отпадъците (ДВ бр.53 от 13.07.2012 г.) и наредбите към него;
− Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г., приет с Решение №831
от 22.12.2014 г. на МС на Република България и Национална програма за
предотвратяване на образуването на отпадъци, като част от него;
− Методически указания за разработване на общински програми за управление на
отпадъците, одобрени от МОСВ март 2015 г.;
− Програма за управление на отпадъците на Община Своге за периода 2010-2016 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 отпадъците от строителство и
разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г.
1.2
ВРЕМЕВИ ХОРИЗОНТ НА ПРОГРАМАТА
Програмата се разработва и приема за периода 2016-2020г., който се вмества в периода на
действие на Националния план за управление на отпадъците - 2014-2020 г. Крайният срок
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на Националния план съвпада с периода на програмиране и ползване на европейските
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и крайния срок на „Европа
2020: Националната програма за реформи”.
1.3
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНАТА
Община Своге е разположена в западна България, в северната част на Югозападен регион
и северната част на Софийска област. Общината влиза в състава на 23-те общини на
Софийска област. На запад граничи с общините Годеч и Костинброд (Софийска област), на
север с общините Вършец (област Монтана), Враца и Мездра (Врачанска област), на изток
с община Ботевград и на юг - с община София-град.

Фигура №1 Карта на Община Своге, Софийска област
1.4

ГЕОГРАФСКИ,

КЛИМАТИЧНИ,

ДЕМОГРАФСКИ

И

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНА СВОГЕ

1.4.1 Физикогеографска характеристика
Географско положение

Община Своге има площ от 869 кв.км, което съставлява 12,27 % (втора по големина) от
територията на Софийска област, 4,26 % от територията на Югозападен район, и 0,78 % от
територията на България. Общината обединява 38 населени места, от които 1 град
(общинският център град Своге) и 37 села, сред които по-големите - Искрец, Владо
Тричков, Лакатник, Церово и др.
Общината се отличава е благоприятно географско положение, както от гледна точка на
близостта на общинския център град Своге до София (32,7 км), така и като територия,
осигуряваща връзка между Северна България и Столицата. Географското разположение на
общината създава добри предпоставки за активизиране на връзките със София и поголемите стопански центрове в Западна България и привличане на инвестиционни интереси
5
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за усвояването на планинските ресурси в подкрепа на местното стопанско развитие и за
подобряването на условията за живот на населението в този планински район.
Релеф

Релефът е предимно планински със средна надморска височина 818 м и денивелация от 345
м1. Територията се намира в пределите на Западна Стара планина и се пресича
субмеридионално от Искърския пролом. Тя включва части от планините Мала, Понор,
Козница, Врачанска, Ржана, Голема, Мургаш и Софийска. Отводнява се от река Искър и
нейните притоци Искрецка, Батулийска, Габровница и др. Основната част от селищата и
придружаващите ги обработваеми площи са разположени в ниските части на релефа,
привързани към Искърския пролом. Планинските склонове са покрити с гори и смесена
дървесно-храстова растителност. Билата са заети от естествени пасища и ливади.
Съвременният релеф е комплексен резултат от проявата на фактори с природен и
антропогенен произход, където водещо значение има масивният характер на планинските
структури, формиран върху сложния гънково-навлачен строеж на Свогенската
антиклинала. Орографската ос е изтеглена в посока северозапад-югоизток.
На съвременния етап определяща роля за развитието на релефа имат денудационните,
ерозионните и карстовите процеси. В билните части на планините се разкрива
палеозойският фундамент, представен от аргилити, алевролити, пясъчници. Върху тях
широка площна изява имат ерозионните процеси. Фундаментът е широко препокрит от
триаски и юрски материали - варовици, доломити, брекчоконгломерати, пясъчници,
създаващи среда за развитието на активни карстови процеси - карни полета, понори,
пещери, пропасти, карстови извори (територията се отнася към Врачанския, Понорския и
Безденския карстови райони). В обхвата на Искърския пролом и дълбоко всечените долини
на притоците му съществуват условия за проява на свлачищно-срутищни процеси.
Така представените особености на релефа (пресечен планински терен, стръмни наклони,
дълбоки долинни врязвания, карст) създават сериозни затруднения пред изграждането и
поддържането на стопанска и селищна инфраструктура. Висока потенциална опасност
съществува от проява на свлачищно-срутищни и широкоплощни ерозионни процеси, които
се отразяват неблагоприятно върху почвената покривка и условията за акумулиране на
пресни води. Карстовият релеф на Понор, Мала и Врачанска не позволява развитие на
речно-долинна мрежа и ограничава обема на пресноводните ресурси на общината.
Полезни изкопаеми
Геоложкото и палеогеографското развитие на района определят вида и териториалното
разпределение на полезните изкопаеми. Територията на община Своге е сравнително богата
на полезни изкопаеми. Тук се разкриват полиметалните рудни находища от рудните полета
„Соколец” и „Издримец” - оловно-цинкови руди с повишено съдържание на сребро и мед
(в землищата на селата Владо Тричков, гара Бов, Лакатник, Осеновлак, Миланово). Добивът
им е преустановен. Това се отнася и за урановите находища в поречието на р. Пробойница
и в землището на с. Губислав.
В района са разкрити единствените находища на антрацитни въглища в България, които се
намират в землищата на селата Томпсън, Батулия, Церецел. Поради многобройните
нагъвания на земните пластове антрацитът е "на жили" или на отделни гнезда, които са
разположени в повърхността на земната кора и са удобни за експлоатация, но са силно
натрошени, което значително оскъпява добива. Експлоатацията им е преустановена.

1

Източник: НСИ, Райони за целенасочено въздействие (електронен документ), 2005 г.
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Добивът на инертни материали от речните корита има важно значение за развитието на
района.
Води
Речната мрежа в пределите на община Своге се отнася изцяло към Дунавския водосборен
басейн на Черноморската отточна област. Тя се формира от река Искър и основните й
притоци в тази част от водосбора - река Прибойница, Трескавец, Искрецка, Рединска,
Дълбочица, Батулийска, Габровница, Варовитица и др. Речната мрежа на река Искър се
отличава със средна гъстота от 1,1 км/км2 и сложен планов рисунък - дървовидна структура
и переста конфигурация в средното течение (Христова, 2012).
Река Искър извира север-североизточно от вр.Дамга (2666,5 м) в Северозападна Рила. Влива
се в река Дунав източно от село Вайкал. Има дължина от 368 км и обща площ на водосбора
от 8 646,2 км2. Следният й наклон е 6,7%о, а коефициентът на извивливост - 1,9. В
пределите на община Своге приема множество притоци. Река Батулийска извира северно
от вр. Мургаш (1678 м) и се влива в река Искър при с. Реброво. Има дължина от 40,2 км и
обща площ на водосбора от 256 км2. Приема притоците Бързата, Огойска, Елешница,
Кръстешка. Река Искрецка извира от карстов извор в Мала планина, северозападно от вр.
Габера (931,9 м). Влива се в река Искър при гр. Своге. Има дължина от 21,6 км и обща площ
на водосбора от 252,7 км2, в който участват реките Боровска, Баломир, Свидненска,
Брезенска. Река Габровница извира западно от вр.Брезовишка чука (1377,9 м) в планината
Ржана. Образува речна система от голям брой притоци, подхранващи се от карстови извори
(Еленовдолска, Зеленишка). Влива се в река Искър след с. Габровница. Има дължина от 22
км и обща площ на водосбора от 96,2 км2 (Христова, 2012).
Районът се отличава със значителна водоносност. Пълноводието на реките настъпва в
периода февруари-юни (64,8% от годишния отток), с максимален отток през месец април, а
маловодието е с продължителност юли-ноември при изразително ниски стойности през
август (2,3%). Предвид характера на подстилащата повърхност подземното подхранване
участва с 48% във формирането на сумарния отток. Значително участие има карстовото
подхранване. Снежното подхранване формира 28%, с нарастване на стойностите при пониска надморска височина. Средният многогодишен отток на реките е около 480 мм/год.,
но се променя в много широк диапазон - 180-620 мм/год. (Йорданова, 2002). Стойностите
на повърхностния отток следят същата тенденция като спадат от 400 мм/год. в
среднопланински условия до 100 мм/год. в Искърския пролом. Подземният отток варира от
200 мм/год. до 50 мм/год. Отточният коефициент (% от валежите) достига 61%. Сумарното
изпарение от речните басейни е относително ниско - 200-400 мм/год., с по-ниски стойности
с нарастване на надморската височина. Реките са определяни като слабо поройни, с
изключение на тези във Врачанска планина и Козница (силно поройни), със средна честота
на речните прииждания от 6 до 8 пъти годишно. Средният максимален модул на оттока на
речните прииждания достига 201-250 л/сек/км2 (География на България, 2002).
Съгласно Хидрохимичната класификация на реките водите им се определят като
хидрокарбонатно-калциево-сулфатни.
В района съществуват условия за формиране предимно на карстови и пукнатинни води, но
те показват голямо разнообразие в дълбочината на залягане и силно варират по отношение
на водния дебит, който средно е 1,63 л/сек/км2. Това затруднява осигуряването на пресни
питейни води и ефективното стопанисване на водните ресурси. Районът включва
карстовите басейни - Милановски и Искрецки. Те се подхранват от инфилтрация на валежна
вода и се дренират от хидрографската мрежа във вид на извори. Сред най-големите са
изворите край с. Искрец и изворът Житолюб при е. Лакатник.
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Предвид характера на релефа, само на отделни места има условия за формиране на малки
колектори от грунтови води в алувиалните речни наслагвания. Разполагаемият ресурс е
нисък и без значение за стопанско ползване.
Територията на общината се отличава с висока водоносност, слабо изпарение и слаби
колебания на речния отток, но речните системи се характеризират като поройни, с проломен
характер на долинните врязвания и наличие на свлачищно-срутищни форми в склоновете.
На това основание важно значение за стопанската практика имат хидротехническите
корекции и завиряванията. Характеристиката на речните течения позволява използването
на водите за производство на енергия. През 2008-2009 влизат в експлоатация ВЕЦ
„Лакатник” и ВЕЦ „Свражен”, които са първите от общо 9 малки централи в каскада
„Средец Искър”.
Независимо от водоносността на територията, водните ресурси на Общината са
сравнително ограничени. Те се формират както от речни води, така и от подземни карстови
води, които се използват за питейно-битови и промишлени нужди, което изисква повишено
внимание към тяхното опазване и поддържане. Това включва както повишен контрол върху
замърсяванията, така и предприемането на мерки за почистването на речните корита от
плаващи наноси и укрепването на речните брегове, където това е необходимо, съгласуване
на изгражданата транспортна и друга инфраструктура с характеристиките на релефа и
наличния потенциал за провокиране на ерозионни процеси.
Почви
Климатичните особености на умерено-континенталния климат в планински условия,
геоложката основа и характерът на естествената растителност са способствали за
образуването на разнообразна почвена покривка. Според почвено-географското
райониране на България (Нинов, 1997) територията на Общината попада в
Старопланинския средно висок пояс на Долнодунавската почвена подобласт. Основните
почвени типове са метаморфни, плитки и наносни почви.
Най-широко разпространени са метаморфните кафяви планинско-горски почви.
Характеризират се с дълбочина на профила от 40 до 70 см, малка мощност на хумусния
хоризонт, кисела реакция, ниски хумусни запаси, нисък сорбционен капацитет, добра
дренираност. Малък дял от тях (върху обезлесени вторично затревени пространства) имат
значение за земеделието - отглеждане на картофи и малини, или използването им за пасища
и ливади. Силно податливи са на деградация при наличие на несъобразено антропогенно
натоварване.
За карстовите терени присъщи са азонални плитки хумусно-карбонатни почви (рендзини).
Почвената покривка на рендзините е фрагментирана от голи варовити скали и карстови
образувания. Мощността на профила им достига 30 см, с включения на скални късове и
високо съдържание на активни карбонати. Съдържанието на хумус варира от 2 до 10-12%
при надморска височина над 800 м. Тези условия препятстват ефективното им стопанско
усвояване. Азонално представени са и наносните почви, формирани в речните тераси.
Подходящи са за отглеждане на зеленчуци и овощни насаждения и за ливади.
Продуктивните възможности на почвите в района са силно ограничени и представляват
интерес за стопанско ползване само на отделни терени. Предвид на комплексните
природно-географски условия почвите в района са силно уязвими на ерозия и деградация,
което е основен проблем за ефективното усвояване и опазване на почвените ресурси.
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1.4.2 Климат
Температура на въздуха

Според климатичното райониране на България (Велев, 2010) територията на Община Своге
попада в района на Западна и Средна Стара планина на Умерено- континенталната
климатична област. Климатът се формира под въздействието на комплекс от фактори, сред
които разнообразието на планинския релеф (експозиция, надморска височина, наклони,
хоризонтално и вертикално разчленение), широкото площно присъствие на карстови
повърхнини, характерът на атмосферния пренос, наличието на дълбок речен пролом със
субмеридионална ориентация, присъствието на естествена горска растителност,
антропогенизацията на територията. За целите на анализа в изследването са използвани
данни от станциите Искрец (527 м н.в.), Своге (468 м н.в.) и Бов (850 м н.в.), както и данни
от станция Петрохан (1400 м н.в.), разположена извън територията на общината, но
представителна за територията от гледна точка на географско разположение и надморска
височина.
Средните годишни температури за района са около 3,5°С. Температурната сума за периода
с температури над 10°С достига едва 1400°С. Годишната температурна амплитуда е ниска
- до 19,0°С (Велев, 2010).
Валежи

Режимът на валежите съответства на умерено-континенталния характер на климата на
анализираната територия. Той показва максимум на валежните количества в периода майюни и минимум през месеците януари-февруари. Годишната сума на валежите за района е
около 750 мм с тенденция за нарастване във височина (1100 мм), но с големи различия по
територията под влияние на орографските фактори. При северна експозиция съществуват
условия за проява и на орографски валежи, което влияе върху стойностите на влажността
на въздуха и балансите на топлина и влага. За станция Своге (при обща сума от 637 мм/г.)
месечното разпределение на валежите показва стойности от 18% през зимата, 27% през
пролетта, 30% през лятото и 25% през есента. Средната продължителност на задържането
на снежна покривка е около 120 дни, при най-висока вероятност за формирането й в периода
1 ноември - 20 април. Средно годишният брой на дните с мъгла за района е много висок до 140 дни (предимно в периода октомври-март), но при сериозни различия по територията
- 50,2 дни/г. за ст. Бов, 19,3 дни/г. за ст. Своге, 7,9 дни/г. за ст. Искрец и 133 дни/г. за ст.
Петрохан.
Средномесечната относителна влажност на въздуха е 82% през декември (ст. Искрец) и
спада до 66 % през август. Средно годишната стойност е близо 74%. Осреднените месечни
стойности на дефицитната влажност са от 1,3 мб за м.януари и 9,3 мб за м. август, при
средногодишни показатели от 4,8 мб.
Ветрове

Предвид на планинския характер на територията и ориентацията на планинските структури
най-голямо значение има запад-северозападният атмосферен пренос, но под влияние на
локалните орографски фактори честотата на вятъра и посоката му се променят. За ст.
Искрец е еднаква честота се проявяват както западни, така и източни ветрове (22-23%).
Следват северозападните ветрове с около 14%. Случаите е тихо време са близо 34%. За ст.
Петрохан водещо значение имат североизточните ветрове (42%), следвани от югозападните
(27%) и южните (11%). Случаите е тихо време са едва 23-24%. Средногодишната скорост
на вятъра е 1,0 м/сек за ст. Своге, 2,3 м/сек за ст. Искрец и 3,2 м/сек за ст.Петрохан
(Климатичен справочник, НИМХ). Броят на дните със скорост на вятъра, надвишаващ 14
м/сек нараства във височина и може да достигне до 80 дни (Велев, 2010).
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Въз основа на информацията, представена в Общинския план за развитие на Община Своге
(2014-2020) може да се обобщи че районът се характеризира със студен планински климат,
висока облачност и висока относителна влажност. Климатичните режими по територията
създават добри условия за развитието на горско стопанство и пасищно животновъдство и
само на ограничени площи - за развитие на земеделие в планински условия. Ветровата
циркулация и валежният режим способстват за самопречистването високият брой на дните
с мъгли, високият брой на дни с обща облачност и трайното задържане на снежна покривка
за период от четири месеца. Рисковите фактори се свързват със възникването на условия за
проява на орографски извалявания (главно при северна експозиция на планинските
склонове), чиито последици имат силно негативен ефект - свлачищно-срутищни процеси,
ерозия, наводнения. Това създава затруднения за поддържането на селищната и стопанската
(предимно транспортна) инфраструктура.
Разнообразието в планинския релеф и особеностите на развитата в него речно- долинна
мрежа създават предпоставки за формирането на локални микроклиматични
характеристики в някои понижения в релефа, благоприятни за комфорта на местното
население. По поречието на р. Искрецка (приток на р. Искър) се наблюдава
микроклиматичен режим, изключително подходящ за балнеолечение на белодробни
заболявания.
1.4.3 Транспортна инфраструктура
Основно значение за поддържане на стопанска активност и засилване на
вътрешнорегионалните и междурегионалните връзки имат второкласният път II-16 София
- Своге - Елисейна- Ребърково (Мездра - Ботевград), който се свързва с един от найголемите европейски транспортни коридори - № 4 (Дрезден/Нюрнберг - Прага Виена/Братислава - Будапеща - Крайова/Констанца - Видин - Своге - София Солун/Пловдив - Истанбул), чието значение нарасна сред влизането в експлоатация на
Дунав мост 2, и железопътната линия София - Мездра - Горна Оряховица, която е част от
големия железопътен пръстен на страната. В западната част на общината преминава
първокласният път 1-81 София - Лом. Общинската пътна мрежа е изградена предимно от
общински, главно планински, пътища. Връзката със съседните общини се осъществява и
чрез второкласни и третокласни пътни артерии. С надобщинско значение са III-162
(Елисейна - Своге) - Миланово - Долна Бяла речка - Стояново - (Монтана - Враца) и Ш-164
Своге - Искрец - Бучин проход, чрез които се осъществява връзката с път Е-81 и общините
Костинброд и Годеч.
1.4.4 Населени места
Общината обединява 38 населени места, от които общинският център -град Своге и 37 села:
с. Бакьово, с. Батулия, с. Бов, с. Гара Бов, с. Брезе, с. Брезов дол, с. Буковец, с. Владо
Тричков, с. Габровница, с. Губислав, с. Добравица, с. Добърчин, с. Дружево, с. Еленов дол,
с. Желен, с. Завидовци, с. Заноге, с. Заселе, с. Зимевица, с. Искрец, с. Гара Лакатник, с.
Лакатник, с. Левище, с. Лесковдол, с. Луково, с. Манастирище, с. Миланово, с. Огоя, с.
Оплетня, с. Осеновлаг, с. Реброво, с. Редина, с. Свидня, с. Томпсън, с. Церецел, с. Церово и
с. Ябланица.
1.4.5 Население
Демографската характеристика на община Своге е следствие от множество вътрешни
фактори, като например социално-икономически и културно-исторически фактори, които
оказват влияние върху динамиката на населението, неговата структура и прираст.
Демографските тенденции в общината следват тези на национално ниво, като
задълбочаващата се демографска криза и застаряване на населението са характерни и за
община Своге. Динамиката в броя населението разкрива тенденция на продължително,
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постоянно и задълбочаващо се намаляване, дължащо се на нарушена възрастова структура,
намаляване на репродуктивната способност на населението, емиграция.
Таблица №1 Население на община Своге по данни от преброяването през 2011г. и за
периода 2011-2015 г.
Община Площ Население по
преброяване
2011 г.

Население (жители)
2012г. 2013 г. 2014 г.

км2
Своге

869

2015г.

жители
22 363

Процентно
разпределение
на
населението
на
общината
спрямо
общото население
на Софийска област
(2011 г.)

21 622 21 252

20 784

20 695

9,04 %

Източник: НСИ
1.5
ОТПАДЪЦИ В ОБХВАТА НА ПУО
Програмата за управление на отпадъците (ПУО) включва в обхвата си отпадъците, които
са в приложното поле на рамковата директива за отпадъци (РДО), съответно на закона за
управление на отпадъците (ЗУО):
−
−
−
−

битови отпадъци;
производствени отпадъци;
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради;
опасни отпадъци – битови и строителни.

1.6
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Основната цел на програмата е прилагане на спазване на йерархията на управление на
отпадъците и прилагане на интегрирано управление на отпадъците на територията на
Община Своге, които да допринесат за устойчивото развитие на общината.
Програмата за управление на отпадъците е напълно съобразена с националното
законодателство по управление на отпадъците.
Програмата съдържа следните основни количествени цели, за постигането на които са
предвидени подпрограми с мерки.
Таблица №2 Основни количествени цели по управление на отпадъците
Отпадъчен поток

Година

Цели

2016

Разделно събиране и оползотворяване
на битови биоотпадъци – не по-малко от
25 на сто от количеството на
биоотпадъците, образувани през 2014г.

2020

Разделно събиране и оползотворяване
на битови биоотпадъци – не по-малко от
50 на сто от количеството на
биоотпадъците, образувани през 2014г.

2025

Разделно събиране и оползотворяване на
битови биоотпадъци – не по-малко от 70

Биоотпадъци
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на
сто
от
количеството
на
биоотпадъците, образувани през 2014г.

2020

до 35 % от общото количество на същите
отпадъци, образувани на територията на
Община Своге през 1995 г.

2015

Разделно
събиране:
най-малко
хартия/метал/пластмаси/стъкло

Отпадъци от домакинствата

2020

Рециклиране: 50% от отпадъците от
домакинствата (чл.31, ал.1, т.1 на ЗУО).
Количествената цел от 50% за
подготовка за повторна употреба и
рециклиране на отпадъчни материали,
включващи най-малко хартия и картон,
метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и подобни отпадъци от
други източници, може да се достигне от
всяка община, в следните срокове и
количества съгласно §15 от ПЗР на ЗУО:
– до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на
сто от общото им тегло;
– до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на
сто от общото им тегло;
– до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на
сто от общото им тегло.

Строителни отпадъци – когато Община
Своге е Възложител на строителни
дейности

2020

Рециклиране + оползотворяване: 70%
строителни отпадъци и отпадъци от
разрушаване на сгради.

Отклоняване на битови биоразградими
отпадъци от депата
Разделно събиране

1.7
ПРОЦЕС НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
С цел осигуряване на обществен достъп и в съответствие с изискванията на чл.52,ал.7 от
ЗУО Програмата е публикува на интернет страницата на общината на 15.04.2016г за срок
от един месец. В нормативно установения срок няма постъпили становища.
С решение № СО-23-ЕО/2016 на Директора на РИОСВ София се преценява да не се
извършва Екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Своге
за периода 2016-2020г, тъй като прилагането й няма вероятност да се окаже значително
отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
1.8
ОРГАНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЕНИЕ
Програмата за управление на отпадъците се разработва под ръководството на дирекция
“Устройство и развитие на територията” от администрацията на община Своге. Адресът на
Община Своге е: гр. Своге - 2260, ул. “Ал.Стамболийски“ № 7, страница в интернет:
http://www.svoge.bg/
Програмата е приета с Решение №……. на Общински съвет - Своге, който контролира
изпълнението й. Съгласно изискванията на чл.52, ал.9 на ЗУО - „Кметът на общината
информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата
през предходната календарна година.“
Програмата е отворен документ и може да бъде актуализирана вследствие настъпили
промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори
със стратегическо или местно значение.
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2 ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ
ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ
В този раздел са представени основополагащи данни и тенденции, в резултат на проведения
анализ на съществуващото състояние по управление на отпадъците на територията на
община Своге, както и произтичащите от тях изводи и препоръки, които са в основата на
формулирането на мерките за постигне на целите на Програмата за управление на
отпадъците на общината.
2.1

ОСНОВНИ

ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ,

ОБРАЗУВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ

На база изготвените анализи са формулирани основните изводи за състоянието и
прогнозите за бъдещо развитие на дейностите по управление на отпадъците.
В анализа на отпадъците са изследвани основните тенденции и данни по отношение на
образуването и методите на третиране на отпадъците, като са направени констатации във
връзка с поставените цели в националното законодателство по управление на отпадъците.
На основата на анализите по-долу са направени изводи и препоръки.
2.1.1 Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи на
община Своге в контекста на правата и задълженията на общините по отношение на
отпадъците
Нормативната уредба на общината, която детайлизира разпоредбите на Закона за
управление на отпадъци (ЗУО), Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) според местната
специфика, както и програмните документи са основополагащ инструмент за общинската
администрация на община Своге за провеждане на политиката в областта на отпадъците.
Анализът на посочените документи, одобрени от общинския съвет, водят до следните
основни изводи:
− Националната правна рамка е цялостно съобразена с европейското законодателство и
включва конкретни разпоредби, определящи обхвата, правата и задълженията на
местните власти по отношение на управление на отпадъците, в т. ч. ангажиментите за
поетапно увеличаване на количествата отпадъци, които се рециклират и оползотворяват,
и намаляване на депонираните отпадъци;
− Община Своге е предприела своевременни действия за разработване на нова програма за
управление на отпадъците на общината на основание чл. 52 от ЗУО. Изготвянето на
Програма за управление на отпадъците на Община Своге се осъществява при спазване
на „Методически указания за разработване на общински програми за управление на
отпадъците”, утвърдени със заповед РД-211/31 март 2015г. на министъра на околната
среда и водите.
− Община Своге провежда политика и мерки в областта на управлението на отпадъците на
основата на прецизни и детайлни местни нормативни документи, одобрени от общински
съвет;
− Общината осъществява контрол, мониторинг на напредъка и периодичен отчет за
изпълнението на действащата програма за управление на отпадъците, като е
препоръчително да оповестява по подходящ резултатите;
− Действащата Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците и
поддържане чистотата на територията на Община Своге (2014г.) е издадена в
съответствие с чл.22, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и отразява основните
изисквания за управление на отпадъците на територията на общината. Предвид
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настъпили нормативни промени в подзаконовите актове на национално ниво, след
издаването на Наредбата се препоръчва прецизиране на правните основания за някои от
текстовете, както и по-точно регламентиране на някои въпроси, свързани с управление
на отпадъците.
2.1.2 Анализ на отпадъците
2.1.2.1. Битови отпадъци

− Услугата по организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци се
предоставя на 98,94 % от населението на община Своге;
− През 2013г. Община Своге започва да доставя битовите и строителните си отпадъци за
депониране на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините
Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман, землището на с.Богьовци,
м.Гоняреви падини.
− Данните за смесените битови отпадъци на Община Своге за периода 2013-2015г.
показват стабилна тенденция по отношение на количествата на образуваните отпадъци –
приблизително 6 200 т./г.
− Нормата на натрупване на отпадъците е 288,05 кг./ж./г. през 2013 г., а през 2014г. е
съответно 301,35 кг./ж./г. Изчислената норма на натрупване е сравнима с нормата, която
е определена за населено място от 3-25 хил. жители съгласно Методика за определяне на
морфологичния състав на битовите отпадъци (2012 г.) - 295,5 кг./ж./г.
− Данните от проведения през 2015г. морфологичен анализ на битовите отпадъци,
генерирани на територията на община Своге в продължение на една година – четири
сезона, показват че:
 Данните от морфологичния анализ на отпадъците показват, че в отпадъците на
Община Своге се съдържат следните видове отпадъци, подлежащи на компостиране:
 Хранителни отпадъци - 20,96 %;
 Градински отпадъци – 19,11 %;
 Дървесни отпадъци – 7,38%.
Общото количество на тези отпадъци възлиза на 47,46 %, което се равнява на 3 044
т/ г. за 2015г. Съществува потенциал за осигуряване на необходимите количества
отпадъци, обезпечаващи функционирането на бъдеща инсталация за компостиране
за община Своге.
 Поради използването на твърдо гориво за отопление през есента и зимата, особено в
зоните в селската част, община Своге е необходимо да изгради система за
изхвърляне на пепелта от печките. Този отпадък, особено в града попада в
контейнерите за битови отпадъци и ще затруднява всеки един процес на сепарация.
 Количествата на разделно събраните хартия и картон, метал, пластмаса и
стъкло от територията на Община Своге (чрез системата за разделно събиране на
отпадъци от опаковки и чрез директно предадени отпадъци от юридически лица,
извършващи дейност на територията на Община Своге) са недостатъчни за
самостоятелно изпълнение на задълженията на общината на целите по чл.31, ал.1,
т.1 на ЗУО. С цел осигуряване на изпълнението на целите по чл.31, ал.1, т.1 на ЗУО
в дългосрочен план към 2020г. е необходимо:
 да бъдат увеличени количествата на разделно събраните битови отпадъци и
отпадъци от опаковки от общинските системи, което може да бъде постигнато
чрез използването на сепарираща инсталация;
 да се извърши разпределение на задълженията между отделните общини за
изпълнение на целите по чл.31, ал.1 от страна на Общото събрание на РСУОКостинброд – в съответствие с чл.26, ал.1, т.6 на ЗУО.
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− Община Своге прилага система за разделното събиране на отпадъците от опаковки от
2009 г. Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки не е достигнала
максимална ефективност. Анализ на данните показва, че най-голямо количество
отпадъци от опаковки са събрани през 2012г. – 51,06 т./г. Впоследствие се наблюдава
постепенно ежегодно намаляване на количеството на събраните отпадъци от опаковки,
като през 2015г. е достигнато най-ниското ниво от 35,58 т./г. Община Своге и Екопак
България АД трябва да обсъдят и приложат мерки за информиране на населението по
отношение на разделното събиране на отпадъци от опаковки, което респ. ще доведе до
по-активно участие и увеличаване на събраните количества.
− Във връзка с изискванията на чл. 31, ал.1, т.2 на ЗУО се констатира, че количеството на
депонираните биоразградими битови отпадъци е ограничено спрямо общото количество
на същите отпадъци, образувани през 1995г. Тези резултати могат да се обяснят с
демографските тенденции за намаляване на населението през последните години и респ.
намаляване на количеството на образуваните отпадъци, а не на прилагане на конкретни
практики по управление на отпадъците. Посочените по-горе данни от морфологичния
състав на битовите отпадъци благоприятстват въвеждането на система за разделно
събиране на биоотпадъци. Чрез системата ще се осигури събирането на биоотпадъци
и биоразградимите отпадъци, подходящи за производството на компост – отпадъци от
паркове и градини, от поддържане на обществени площи към търговски обекти,
производствени, стопански и административни сгради, хранителни и кухненски
отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и др.
2.1.2.2. Производствени отпадъци

− Отпадъците от производствената дейност на фирмите на територията на община Своге
дейност опасни и неопасни отпадъци предварително се съхраняват на отредени
площадки на територията на производствените предприятия и съгласно писмени
договори се предават на лица, които имат право да извършват последващи дейности по
третиране на отпадъци. За извършване на дейности по третиране на отпадъци, РИОСВ София, издава разрешителни и регистрационни документи и контролира изпълнението
на посочените в тях условия.
− Значителна част от отпадъците от производствената дейност представляват
рециклируеми материали. Разделно събраните отпадъци от хартия, метал, стъкло,
пластмаса, дървесни и др. се предават за рециклиране или оползотворяване. За
депониране се предават отпадъци, които в момента не могат да бъдат рециклирани или
оползотворени.
− Основните източници на производствени отпадъци са производствените единици,
съсредоточени предимно в общинския център и са представени в следните отрасли на
икономиката:









хранително-вкусовата промишленост;
отрасъл – Електрооборудване;
Дърводобивна и дървообработващата промишленост;
Лека промишленост;
Химическа промишленост;
Керамика и керамични изделия;
Металургия, черни и цветни метали;
Целулозно – хартиената промишленост.

Подробна информация за фирмите е представена в Анализа на отпадъците.
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2.1.2.3. Строителни отпадъци

− Информацията за строителните отпадъци в Община Своге е основана на количествата
отпадъци, предадени за депониране на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци
за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман, землището
на с.Богьовци, м.Гоняреви падини.
− Данните показват, че през 2015г. има декларирани от оператора на депото по-голямо
количество оползотворени отпадъци (в т.ч. и от Община Своге), отколкото депонирани
отпадъци.
− Изпълнителите на строителни и ремонтни дейности, не винаги доставят отпадъците на
съответното депо, а се случва да ги изхвърлят на нерегламентирани места сред
природата.
− Налице е изоставане на процеса по осигуряване на площадки, които общините трябва да
осигурят съгласно ЗУО, на които домакинствата и фирмите могат да оставят разделно
събраните ОСР в малки количества от ремонтна дейност, което често е една от причините
тези отпадъци да се изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци или до тях и
съответно да запълват депото за битови отпадъци и замърсяват уличните пространства.
2.1.2.4. Опасни отпадъци

Опасните отпадъци от бита
Общината има нормативен ангажимент за създаване на условия за екологосъобразно
управление на опасните отпадъци от бита, които не попадат в обхвата на наредбите по
отношение управление на масово разпространените отпадъци. Тези отпадъци включват бои
и покрития, градински химикали, вкл. пестициди, продукти от грижи за домашни любимци,
химичните вещества и препарати, използвани в домакинствата, вкл. дезинфектанти.
Опасните производствени отпадъци
Опасните производствени отпадъци се третират: от причинителя, в собствени съоръжения
съгласно одобрен от компетентните органи проект на производствената дейност и при
изпълнение на чл. 8, ал. 2 от ЗУО и от лицата на които е дадено разрешение, комплексно
разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност.
2.1.3 Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъци
На територията на Общината няма изградена инсталация за предварително третиране на
отпадъците, поради което всички генерирани битови и производствени отпадъци се
депонират на регионалното депо за неопасни и инертни отпадъци Костинброд. Депото е в
експлоатация от началото на 2012 година. Разположено е в землището на с. Богьовци,
община Костинброд и обслужва общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч
и Драгоман. Общината трябва да предприеме мерки за осигуряване на предварително
третиране на отпадъците и постигане на целите на националното законодателство по
отношение на рециклиране на битови отпадъци (чл.31,ал.1, т.1 от ЗУО) и намаляване на
биоразградимите отпадъци (чл.31,ал.1, т.2 от ЗУО). Като част от Регион за управление на
отпадъците Костинброд, Община Своге ще насочи усилията си към:
− Подготовка на проект за инсталация за компостиране, като част от инфраструктурата с
която Регион Костинброд ще кандидатства по „Комбинирана процедура за проектиране
и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране
на битови отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г.;
− Участие при планирането на инфраструктурата за предварително третиране на битовите
отпадъци за Регион Костинброд по „Комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране
на битови отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г.
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2.1.4 Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на
отпадъците, с акцент върху контролните функции
Въз основа на анализа на институционалния капацитет в сферата на управлението на
отпадъците могат да бъдат направени следните изводи и препоръки:
− Дирекция “Устройство и развитие на територията”, в състава на която е експерт
„Екология“ няма ясно определени функции по:
 Създаване и ръководене на политиката по околна среда, включително и по
Управление на отпадъците;
 Изготвяне на проекти на местни нормативни документи, свързани с опазване на
околната среда, вкл. управление на отпадъци, предоставяне на насоки, утвърждаване
на Планове за строителни отпадъци, издаване на удостоверения за насочване на
строителни отпадъци;
 Разработване и периодично актуализиране на общинската програма по опазване на
околната среда и други програмни документи, свързани с опазване на всички
компоненти на околната среда – въздух, води, почви, земни недра и биоразнообразие
и с управление на факторите, които оказват вредно въздействие върху нея (отпадъци,
шум, химични вещества и антропогенна дейност);
 Определяне на стратегията по управлението на битовите, строителните и опасни
отпадъци от бита и следи за изпълнението на всички мерки за тяхното третиране,
разделно събиране, рециклиране и депониране;
 Предлага мерки за опазване на околната среда, в т.ч. биологичното разнообразие и
лечебните растения на територията на общината; подобряване на качеството на
атмосферния въздух.
− Предвид функциите на общината по провеждане на политиката по опазване на околната
среда, в т.ч. управление на отпадъците се препоръчва да бъде извършена промяна в
Устройствения Правилник на Община Своге и изброените по-горе дейности да бъдат
включени във функционалната характеристика на Дирекция “Устройство и развитие на
територията”, като същевременно да бъдат ревизирани функциите на Специализирано
звено „Горско и селско стопанство и екология“ и му бъдат възложени повече контролни
функции.
− Да се извърши преглед на всички заповеди за упълномощаване на съответните лица за
упражняване на контрол по местните наредби и там, където е необходимо – да се
направят съответните актуализации.
2.1.5 Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на
отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване
Анализът на изискванията на нормативната уредба и предприетите и осъществени действия
от страна на община Своге по отношение на депата за обезвреждане на отпадъци за
привеждане в съответствие с нормативната уредба, дават основание да се направят
следните основни изводи:
− На територията на Община Своге се намира Депото за битови отпадъци на община Своге
е 6,957 дка и се намира в местността „Бабин дол” в землището на с.Церово.
− Депото не е изградено в съответствие със съвременните стандарти, като депонирането
на отпадъци е започнало през 70-те години - без предварителна изолация на дъното на
депото.
− Депото е закрито, но не е рекултивирано. Закриването и рекултивацията депото ще се
извърши от община Своге, която е собственик на депото.
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− Като източник на финансиране следва да се използват общински средства, с каквито
общината не разполага. В тази връзка Община Своге ще насочи усилията си към
окомплектоване на проект и кандидатстване пред ПУДООС. След одобряването на
финансиране ще се пристъпи към избор на изпълнител за извършване на строителните
дейности по проекта по реда на ЗОП и сключване на договор за извършване на
строителните дейности по проекта.
2.1.6 Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране,
финансиране и определяне на цени и такси за услугите
Въз основа на анализа на организационните схеми за управление на отпадъците могат да се
направят следните изводи:
− На територията на община Своге функционира и се доразвива организация по отношение
на разделното събиране на почти всички видове отпадъци, за които общината има
ангажименти, произтичащи от националното законодателство.
− Принципът „замърсителят плаща" се прилага частично по отношение услугите, свързани
с битовите отпадъци поради технически проблеми, свързани с измерване на точното
количество изхвърлени битови отпадъци, особено от домакинствата. Община Своге е
създала нормативна възможност за юридическите лица да заплащат услугите по
организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци въз основа на
количество изхвърлени отпадъци. Създадена е и практика по прилагане на принципа
„замърсителят плаща" за юридическите лица, като сумите за събиране и транспортиране
на отпадъците се добавят и 8 /осем/ промила върху по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка на имотите /и т.ч, и жилищни/ собственост на юридически
и физически лица за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места.
− Принципът „Разширена отговорност на производителя" се прилага на територията на
общината, въз основа на сключени договори за следните групи масово разпространени
отпадъци (МРО) - Отпадъци от опаковки, Негодни за употреба батерии и акумулатори
(НУБА), отпадъчни масла и отпадъчни нефтопродукти. За излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и излезли от употреба моторни
превозни средства (ИУМПС), общината е сключила договори за сътрудничество с
фирма, притежаваща разрешение за дейност с отпадъци по ЗУО. Предстои сключване на
договор с организация за оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ).
− Приходите от такса „битови отпадъци“ не винаги покриват разходите, заложени по плансметката и се налага използването на средства от субсидията за местни дейности на ДБ.
2.1.7 Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на
отпадъците
Анализът на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците
води до следните изводи и препоръки:
− Общината разполага с добре структурирана система за информиране на обществеността,
механизъм за разглеждане на жалби и осигуряване на административни услуги на
гражданите.
− Община Своге е предприела действия за информиране на населението относно
отпадъците от опаковки и масово разпространените отпадъци, с цел повишаване на
общественото съзнание и подобряване на ефективността на системите за разделно
събиране. Предприетите мерки съответстват на йерархията за управление на отпадъците
и в дългосрочен план следва да демонстрират по-добри резултати по отношение на

18

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ (2016-2020Г.)

разделно събиране на отпадъците. В договорите с Организациите по оползотворяване са
предвидени клаузи за информиране на обществеността.
− Община Своге изпълнява всички задължения, произтичащи от националното
законодателство за информиране на обществеността и провеждане на консултации по
отношение на изготвяне на планове и програми и по инвестиционни предложения на
територията на общината.
− Голяма част от информацията в областта на отпадъците се публикува на интернет
страницата на община Своге, в раздел „Екология“. Страницата се нуждае от обновяване
на информацията, в т.ч. и информацията за управление на отпадъците. Препоръчително
е в раздел „Екология“ да се създаде сектор „Управление на отпадъците”, като по този
начин информацията за отпадъците ще бъде по-компактно и лесно достъпна.
− Препоръчително е Община Своге да заложи повече мерки за провеждане на
образователни кампании в училищата, детските градини и други целеви групи, като
тяхното осъществяване да бъде планирано с подкрепата на организациите по
оползотворяване на масово разпространени отпадъци въз основа на сключените
договори.
2.1.8 Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с
отпадъци
Анализът на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъци в
Община Своге води до следните изводи и препоръки:
− Информация във връзка с управлението на отпадъците в Община Своге се събира в
различни административни структури на общината - Дирекция “Устройство и развитие
на територията” и Специализирано звено „Горско и селско стопанство и екология“, което
е на директно подчинение на кмета на общината.
− Събраната информация в едни отдели не винаги е достъпна за ползване от други отдели,
което намалява ефикасността на процеса на управление на отпадъците.
− В община Своге липсва система за набиране на качествена информация за управление на
отпадъците чрез организиран мониторинг на процесите. Открояването на проблемите
пред заинтересованите лица, както и набирането на предложения и коментари, не се
извършва чрез изградена система - например с ежегодни социологически проучвания, а
е инцидентно явление.
− Необходимо е общината да разработи база-данни и да приеме вътрешни правила за
относно задълженията на структурните звена за събиране, обработка и предоставяне на
информация в базата-данни за отпадъците, както и сроковете съобразно специфичните
нормативни и оперативни изисквания.
− Необходимо е да се регламентират по-ясно правомощията на Дирекция “Устройство и
развитие на територията” по отношение на управление на отпадъците и по-конкретно по
създаване и ръководене политиката по околна среда, включително и по управление на
отпадъците. В рамките на тези правомощия следва да се добавят и такива, във връзка със
събиране и анализи на данни за управление на отпадъците и предлагане на решения за
оптимизиране на дейностите с тях.

3 SWOT АНАЛИЗ
За определяне целите на Програмата за управление на отпадъците на територията на
община Своге е направен анализ на силните и слабите страни на съществуващите условия
за управление на отпадъците. SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на
Общината от средата, в която тя функционира. Общината се разглежда откъм нейните
„силни страни“ и „слаби страни“ по отношение политиката за управление на отпадъците.
Средата, в която функционира Общината, се диференцира на „възможности“ и „заплахи“.
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Силните страни представляват ресурс, умение или друго преимущество, което притежава
Общината в сферата на отпадъците. Силната страна е отличителна компетенция, която дава
сравнително предимство.
Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на ресурси, умения и
способности, които сериозно възпрепятстват Общината към постигане целите по
управление на отпадъците, заложени в нормативната рамка.
Възможностите представляват най-благоприятните елементи на външната среда. Това са
благоприятни външни фактори, от които Общината се възползва или би могла да се
възползва.
Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те поставят най-големи
бариери пред настоящото или бъдещото състояние по отношение управлението на
отпадъците.
3.1
ДОСТИЖЕНИЯ И СИЛНИ СТРАНИ
− Разработване на Общинска програма за управление на отпадъците с цел решаване на
съществуващи проблеми и фокусиране върху бъдещи действия за управление на
отпадъците;
− Разработени са общински наредби, с които се регламентират задълженията на
управление на отпадъците на всички лица и се създават условия за решаване на
съществуващи проблеми;
− Висока степен на обхващане на населението в организираната система за събиране и
транспортиране на битовите отпадъци - 98,94 %;
− Нормата на натрупване на отпадъците от 301,35 кг./ж./г. през 2014г. е сравнима с
нормата, която е определена за населено място от 3-25 хил. жители съгласно Методика
за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци (2012 г.) - 295,5 кг./ж./г.
− Висока професионална квалификация на експертите, работещи в тази област;
− Добра събираемост на приходите от такса „битови отпадъци“;
− Общината е установила партньорство с редица организации по оползотворяване на
масово разпространени отпадъци, с което се прилага принципа на „разширената
отговорност на производителя“;
− Изградени са предпоставки, които позволяват участието на обществеността при вземане
на решения, свързани с управление на отпадъците - процедури по ОВОС, публични
обсъждания, предоставяне на информация чрез интернет;
− Извършва се екологосъобразно обезвреждане на отпадъците на Регионално депо за
неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище,
Годеч и Драгоман, землището на с.Богьовци, м.Гоняреви падини.
3.2
ПРОБЛЕМИ И СЛАБИ СТРАНИ
− Не се извършва предварително третиране на битовите отпадъци;
− Няма въведена практика по намаляване на биоразградимите битови отпадъци;
− Създадената система за разделно събиране на отпадъците от опаковки не е ефективна и
не допринася съществено за постигане на целите по ЗУО от Община Своге;
− Не е рекултивирано Депото за битови отпадъци на община Своге, м. „Бабин дол”
землището на с.Церово;
− Не са разпределени ясно отговорностите между различните функционални структури в
общината, които отговарят за управление на отпадъците.
3.3
ВЪЗМОЖНОСТИ
− Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите, свързани с
ефективното управление на отпадъците;
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− Подобряване на ефективността на системите за управление на масово разпространени
отпадъци (МРО) с цел осигуряване на висококачествено рециклиране и прилагане на
принципа за разширена отговорност на производителя;
− Провеждане на разяснителна кампания, предимно в училищата и детските градини, за
повишаване на осведомеността по отношение на отпадъците и постигане на по-активно
участие в системите за разделно събиране на отпадъците;
− Ежегодно провеждане на кампании с ООп, с които общината има сключени договори за
популяризиране на разделното събиране и екологосъобразното управление на
отпадъците;
− Актуализиране на местната наредба по управление на отпадъците, с цел прецизиране на
някои текстове и регламентиране на задълженията по разделно събиране на
биоотпадъци;
− Актуализиране на Устройствения Правилник на Община Своге и прецизиране на
функциите на Дирекция “Устройство и развитие на територията и Специализирано звено
„Горско и селско стопанство и екология” по отношение на управление на отпадъците и
контрол по прилагане на законодателството;
− Достигане на целите, заложени в ЗУО, по отношение управлението на отпадъците;
− Рекултивация на общинското депо за битови отпадъци.
3.4
ЗАПЛАХИ
− Подценяване на възможностите за работа по проекти, финансирани по оперативни
програми, съфинансирани със средства на ЕС;
− Ограничаване на възможностите за ефективно управление на отпадъците, поради
намаляване на административния капацитет в общината;
− Проблеми с неефективното управление на финансовите инструменти на ЕС на
национално ниво;
− Необходимост от увеличаване на „такса битови отпадъци“ при нереализиране на
регионална система за управление на отпадъците;
− Налагане на санкции при неспазване изискванията на националното законодателство за
постигане на целите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците в региона.

4 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
АЛТЕРНАТИВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

2016-2020

г.

И

Отправна точка за определяне на стратегическите цели на Програмата за управление на
отпадъците на община Своге за периода 2016-2020 г. са направените изводи от прилаганата
политика за управление на отпадъците на територията на Общината, препоръките и SWOT
анализа, както и целите на националната политика за управление на отпадъците и
ефективно използване на ресурсите, респ. предвижданията на Националния план за
управление на отпадъците 2014-2020 г. В съответствие с това са идентифицирани основна
и четири стратегически цели на общинската програма.
Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие на община Своге
чрез реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците, която да доведе до
намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци,
подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс, увеличаване
отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на
отпадъците.
Въз основа на това, Стратегическите цели, чието постигане през периода на Програмата
ще допринесе за изпълнението на генералната стратегическа цел за ефективно използване
на отпадъците като ресурси и намаляване на генерирането и на депонирането им, включват:
• Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
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предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;
• Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им;
• Стратегическа цел 3: Повишаване на капацитета на институциите по управление на
отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;
• Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане
йерархията на управление на отпадъците.
Тези цели са в синхрон с целите на Националния план за управление на отпадъците 20142020 г.

5 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОДПРОГРАМИ С МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ И ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕДЪКА
В рамките на Програмата за управление на отпадъците са разработени седем подпрограми,
които чрез мерките, включени в тях, водят до изпълнението както на оперативните цели на
всяка от подпрограмите, така и на всяка от четирите стратегически цели.
Изборът на конкретни мерки и тяхната комбинация във времето представляват различни
алтернативи за достигане на набелязаните цели.
Стратегическа цел
Стратегическа цел 1: Намаляване на
вредното въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване образуването им и
насърчаване на повторното използване

Подпрограма
 Подпрограма
за
предотвратяване
образуването на отпадъци

Стратегическа цел 2: Увеличаване на
количествата рециклирани и
оползотворени отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска от депонирането
им

 Подпрограма за разделно събиране и
достигане на целите за подготовка за
повторна употреба и за рециклиране на
битовите отпадъци от хартия, метали,
пластмаса и стъкло
 Подпрограма за разделно събиране и
достигане на целите и изискванията на
законодателството за биоразградимите
и биоотпадъците
 Подпрограма
за
прилагане
на
изискванията за строителни отпадъци и
отпадъци от разрушаване на сгради
 Подпрограма за подобряване на
йерархията на управление на другите
потоци отпадъци и намаляване на риска
за околната среда от депата за битови
отпадъци
 Подпрограма
за
информационно
осигуряване, подпомагащо вземането на
информирани управленски решения и
подобряване на административния
капацитет на общината
 Подпрограма
за
прилагане
на
разяснителни кампании и информиране

Стратегическа Цел 3: Повишаване на
капацитета на институциите по
управление на отпадъците, което
гарантира чиста и безопасна околна среда
Стратегическа Цел 4: Превръщане на
обществеността в ключов фактор за
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прилагане на йерархията на управление на
отпадъците

на обществеността по въпросите на
управление на отпадъците

За всяка от седемте подпрограми е представена базова информация и изисквания на
законодателството, които са задължения на общинската администрация. Впоследствие във
всяка подпрограма има в табличен вид има информация за оперативните цели, чрез които
ще допринесат за изпълнение на стратегическата цел и на подпрограмата като цяло.
представена в текстов и табличен вид. Текстовата част съдържа кратко въведение, в което
са представени ключови изисквания, предизвикателства и оперативни цели, както и
основни съображения, свързани с постигане на целите. В табличен вид са представени
всички мерки към подпрограмата във формат съгласно Методологичните указания за
разработване на план за действие на Методологията за стратегическо планиране в
Република България, разработена от Съвета за административна реформа към Министерски
съвет (2010 г.). Начинът на представяне на информацията е съобразен с Методическите
указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени
със Заповед №РД-211/31.03.2015г. на министъра на околната среда и водите.
Мерките, могат да се групират и като инвестиционни мерки и неинвестиционни мерки, или
т. нар. "меки" мерки. Подпрограмите съдържат както инвестиционни мерки, така и
неинвестиционни мерки.
Инвестиционните мерки в Програмата на Община Своге се отнасят до:
− изграждането на инфраструктура в т.ч.:
 инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с цел оползотворяване
на битовите отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови газове – на
регионален принцип;
 инсталации за компостиране;
 рекултивация на депото за битови отпадъци на община Своге, м. „Бабин дол” в
землището на с.Церово
 закупуване на съдове и транспортни средства за разделно събиране и
транспортиране на биоотпадъци и др.
Неинвестиционните мерки включват дейности, в т.ч.: промени в местната нормативна
уредба, регламентираща управлението на отпадъците; развитие на административен
капацитет; участие на служители на общината в обучения; информационни кампании;
поддържане на база-данни. Там където е необходимо, са предвидени средства за
финансиране на мерките въз основа на експертна оценка, а за други се счита че разходите
ще бъдат поети от общинския бюджет.
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Стратегическа цел 1 Намаляване на вредното въздействие на
отпадъците чрез предотвратяване образуването им и
насърчаване на повторното използване

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ
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В съответствие с изискванията на националното законодателство управлението на битовите
отпадъци е пряка отговорност на общината, на чиято територия те се образуват. Политиката
на Община Своге по управление на битовите отпадъци следва да се ръководи от йерархията
за управление на отпадъците с първи приоритет предотвратяването на отпадъците,
последвано от повторна употреба и рециклиране, оползотворяване (по-специално
енергийно) и на последно място депониране.
Законодателната рамка за предотвратяването на отпадъците е очертана с Рамковата
директива за отпадъците (2008/98/ЕО), чиито разпоредби са въведени в националното
законодателство чрез Закона за управление на отпадъците. Съгласно чл. 29 точка 1 на
Рамковата директива за отпадъците (РДО) на ЕС всяка страна членка на ЕС трябва да
разработи Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци.
В съответствие с РДО и изискванията на Закона за управление на отпадъците, в края на
2014 г. Министерският съвет одобри първата Национална програма за предотвратяване
образуването на отпадъци, като неразделна част от Националния план за управление на
отпадъците 2014-2020 г. Кметът на общината разработва и изпълнява програма за
управление на отпадъците, като част от нея е Програма за предотвратяване образуването
на отпадъци. Предвид разпоредбите на националното законодателство и стремежа на
общината да въведе ефективни практики по предотвратяване на отпадъците, Община Своге
разработи настоящата общинска Програма за предотвратяване образуването на отпадъци.
Мотото на Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 20142020 г. е „Най-полезният отпадък е този, който въобще не е възникнал". Тъй като
посланието на това мото изразява в най-синтезиран вид философията на предотвратяване
на отпадъците, то Програмата на община Своге за предотвратяване на образуването на
отпадъци е под същото мото и има следното съдържание:
 Въведение. В този раздел се представят информация за предотвратяването на
отпадъците, като първи приоритет в йерархията на управление на отпадъците. В тази
уводна част се разяснява ролята на основните участници (държава; общини;
икономически и научни субекти, НПО; домакинства) в разработването и
реализацията на политиките по предотвратяване на отпадъците.
 Определение и място на предотвратяването на отпадъците в йерархията на
управление на отпадъците. Този раздел информира за легалната дефиниция на
предотвратяването на образуване на отпадъци.
 Цели на Програмата. В този раздел от програмата е представена взаимовръзката
между стратегическата цел по предотвратяване образуването на отпадъците и
оперативната цел.
 Анализ и описание на мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци.
 В този раздел са представени тези от примерните мерки за предотвратяване на
отпадъците от Приложение 4 на Закона за управление на отпадъците, които са
релевантни за прилагане на общинско ниво. Представена е същността на
съответната мярка, доколко мярката се прилага до настоящия момент в общината и
бъдещо прилагане и възможни индикатори.
 План за действие, в който по всяка от примерните мерки за предотвратяване на
отпадъците от Приложение 4, ЗУО са предложени съотносими дейности (мерки) на
общинското ниво, срок за изпълнение, финансиране, резултати, индикатори за
напредък и отговорност за изпълнение.
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1. Въведение
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. Освен това, по този начин се намаляват и вредните влияния вследствие на
изгаряне, транспортиране и складиране. В крайна сметка предотвратяване на образуването
на отпадъци означава да не възникват отпадъци, да не се произвеждат продукти, които
после да трябва да бъдат рециклирани или обезвреждани. Отпадъкът не изчезва просто
така, а чрез депонирането и изгарянето, дори чрез рециклирането, само се променя като
вещество. Например при изгарянето, дори и чрез най-съвременните технологии, възникват
емисии и/или остатъчни вещества, които трябва да се изхвърлят. В най- добрия случай
отпадъците се оползотворяват, но дори и в този случай възникват натоварвания поради
употребата на енергия и вода за производствения процес. Поради това най-адекватното
противодействие на проблемите с отпадъците са действията преди образуването на
отпадъци, а именно предотвратяването на образуването на отпадъци.
Едновременно с това, ПО е и съществен принос към отдавна необходимия преход към
ефективно използване на ресурсите. Увеличаването на времето на ползването на
продуктите, или пък многократната употреба на продукти, които обичайно се изхвърлят
след единствена употреба, има като резултат намалено използване на ресурсите на
планетата, а не само предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда от
изхвърлени повече отпадъци в резултат на по- кратката употребата на тези продукти.
Следователно изпълнението на мерките за ПО допринася за постигане на европейските и
националните цели за ефективно използване на ресурсите.
Този преход обаче трябва да бъде направен така, че да не води до намаляване на
благосъстоянието и на икономическия растеж. Тоест не става въпрос за това да има
конкуренция на екологичните и икономическите политики, а да се използва икономиката
за постигане на екологичните изисквания.
Един от основните ключови индикатори за политиките за предотвратяване на битовите
отпадъци, във връзка с който имат компетенции общините е нормата на натрупване на
отпадъците (кг./ж./г.). За Община Своге, нормата на натрупване на отпадъците е 288,05
кг./ж./г. през 2013 г., а през 2014г. - 301,35 кг./ж./г. Изчислената норма на натрупване е
сравнима с нормата, която е определена за населено място от 3-25 хил. жители съгласно
Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци (2012 г.) - 295,5
кг./ж./г. Съгласно данните от Статистическия справочник на НСИ за 2014г., нормата на
натрупване за страната е 443 кг./ж./г., а за София –област, където попада Община Своге –
568 кг./ж./г. В заключение може да се посочи, че наличието на електронна везна на
регионалното депо благоприятства точното определяне на количествата на смесените
битови отпадъци и е предпоставка за коректно определяне на нормата на натрупване.
Участници в дейностите по предотвратяване на образуването на отпадъци
Съгласно Националния план за управление на отпадъците (2014-2020) са идентифицирани
основните участници в разработването и реализацията на политиките по предотвратяване
на отпадъците и тяхната роля в процеса, тъй като е много важно възможните мерки и
бъдещи действия да се адресират към най-подходящите участници.


Държава

Държавата създава ефективни законова рамкова и регулации на национално ниво за
подпомагане на участниците в дейностите по предотвратяване образуването на отпадъци.
За целта държавата може да предвиди в съответните актове стимули за производства или
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потребление с по-малко отпадъци, например финансова подкрепа на фирмите по ОП
„Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Държавата може също така чрез
нормативен акт да забрани използването на дадени продукти, ако това не противоречи на
европейските норми, както и определянето на задължения, ограничения в
разпространението, регламентиране на транспортирането, складирането и третирането на
отпадъците и др. Примери на европейско и национално ниво има достатъчно, например
ограниченията за съдържание на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване.
Освен това, по силата на чл. 49 и чл. 50 от ЗУО държавата има задължение да прилага мерки
за планиране, като изготвя програма за предотвратяване на образуването на отпадъци.


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, включително и програма за предотвратяване на
отпадъците като част от общинската програма за управление на отпадъците. В общинските
програми и наредби за управление на отпадъците могат да се включат и съвсем конкретни
мерки за ПО, като например реализация на проекти за домашно компостиране,
информационни кампании и др.


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 неекологосъобразни продукти, например
чрез внедряване на еко-дизайн на продуктите. Засега този отказ е по-скоро доброволен и
продиктуван, например, от подкрепа на европейски проекти и програми или по пазарни
съображения. 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

Всеки потребител може да ограничи купуването на стоки, които водят до образуване на
повече отпадъци, и по този начин да принуди производителите да спрат или поне да
намалят производството на такива стоки, например стоки с няколко или обемни опаковки.
На сегашния етап това означава потребителят да има такова съзнание, че 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 и в резултат на мащабни, целенасочени и постоянни кампании
от страна на местните власти.
2. Предотвратяване на образуването на отпадъци - определение и място в
йерархията за управление на отпадъците
Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС въвежда нова йерархия на управлението на
отпадъците. Йерархията е пет степенна и се въвежда в националното законодателство чрез
чл.6 на Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ бр.53/2012г.):
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a) Предотвратяване на образуването на отпадъци;
б) Подготовка за повторна употреба;
в) Рециклиране;
г) Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия;
д) Обезвреждане (депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др.).

НЕОТПАДЪК/
ПРОДУКТ

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
ПОВТОРНА УПОТРЕБА

ПОДГОТОВКА ЗА
ПОВТОРНА УПОТРЕБА
РЕЦИКЛИРАНЕ

ОТПАДЪК

ДРУГО
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ

Легалните дефиниции за всяка от 4-те степени са предоставени в ДР на Закона за
управление на отпадъците:
т.28. "Предотвратяване" са мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът
да стане отпадък, с което се намалява:
а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите
или удължаването на жизнения им цикъл;
б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и
човешкото здраве, или
в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.
Докато намаляването на количествата образувани отпадъци се нарича количествено
предотвратяване на отпадъци, то намаляването на съдържанието на вредни вещества в
материалите и продуктите се нарича качествено предотвратяване на отпадъците. Двата
аспекта са тясно свързани и не трябва да се разглеждат като независими, а по-скоро като
взаимно допълващи се. Неправилно е да се смята, че ако отпадъкът или неговото третиране
само по себе си няма вредно въздействие, то този отпадък не трябва да се предотвратява.
Предотвратяване още във фазата на проектирането, тоест преди производството и
разпространението на продукта, е включено в част от примерните мерки по Приложение
№4 към чл.50, ал.3, т.2 на ЗУО. Колкото по-рано се реализират мерките по предотвратяване,
толкова по-ефективни ще бъдат. В този смисъл мерки, предприети във фазата на дизайна и
пред-дизайна, биха имали по-голям положителен ефект. Предотвратяване по време на
дизайна означава да се предприемат мерки още във фазата на вземане на техническите
решения при проектиране. Това включва не само еко-дизайн на продуктите, но и
стратегическо развитие от гледна точка на икономически показатели, позиция на пазара,
планиране на разходи и пр., както и използване на технологии, изискващи по-малко
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материал, влагане на по-малко опасни субстанции, по-малко опаковки, по-рядко
преместване и по-малко складиране.
3. Цели на общинската програма за предотвратяване образуването на
отпадъци
Предвижда се Стратегическа цел, която да се подпомага от оперативна цел, за
изпълнението на която се предвижда пакет от мерки. Тези цели напълно кореспондират с
националните цели по предотвратяване на отпадъците. Стратегическата цел на
Програмата за предотвратяване на отпадъците в общината е: „Намаляване на вредното
въздействие на отпадъците върху човека и околната среда чрез предотвратяване
образуването им".
Оперативната цел е формулирана по следния начин: „Нарастването на нормата на
натрупване на битови отпадъци е със значително по-бавни темпове от нарастването
на доходите“. Като ежегоден индикатор е посочена стойността на показателя за
съответната година на програмния период, а като целеви индикатор - нормата на натрупване
на битови отпадъци през 2020 г. да е не повече от 300 кг/ж.
Постигането на посочената оперативна цел изисква прилагането на целенасочена общинска
политика и конкретни мерки.
4. Мерки за предотвратяване образуването
Приложение №4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО

на

отпадъци,

съгласно

В Приложение №4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО са изброени 16 примерни мерки за ПО.
Няколко от тези мерки са относими към компетенциите на местните власти, респективно за
Община Своге. За всяка от мерките е обяснена същността, след това се представя досегашно
прилагане и бъдещи възможности и като трета подточка са дадени възможни индикатори
за проследяване на успеха на мярката.
4.1. Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти за
насърчаване на ефикасното използване на ресурсите
4.1.1. Същност на мярката
Съдържанието на тази мярка може да се раздели на две групи дейности:
 Разработване на планове и програми от общинските органи
Отчитайки разпоредбите на чл.52 на ЗУО, кметът на общината разработва и изпълнява
програма за управление на отпадъците за територията на съответната община, която по своя
обхват и съдържание съответства на структурата, целите и предвижданията на
Националния план за управление на отпадъците (ал.4). Програмата за предотвратяване
образуването на отпадъци е част от програмата за управление на отпадъците.
 Прилагане на икономически мерки
С използването на различни по вид икономически стимули се цели повишаване на
екологосъобразното поведение на гражданите и бизнеса.
4.1.2. Досегашно прилагане и бъдещи възможности
В настоящата програма се предвиждат конкретни мерки за предотвратяване на отпадъците
в Община Своге, като се отчитат мерките в Националната програма за предотвратяване на
образуването на отпадъци, както и спецификите на общината.
Въвеждането на „електронна община", освен преките положителни ефекти за гражданите и
бизнеса, има значим принос към политиката за ПО и ефективно използване на ресурсите.
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Разглежданите в този аспект реализирани в пълен обхват мерки ще доведат до
предотвратяване на употребата на хиляди тонове офис хартия и съответните консумативи,
което е равнозначно на предотвратени тонове отпадъци. През последните години Община
Своге е създала електронното управление най-вече при предоставяне на деловодни справки
и данъчни справки. Към 2015 г. гражданите и бизнесът могат да ползват 2 електронни
услуги. Резултатите обаче показват, че е много малък броят на гражданите и фирмите,
възползващи се от тази пестяща време и предотвратяваща отпадъци практика.
Следователно усилията на общината трябва да се фокусират върху популяризирането сред
гражданите и фирмите на електронните услуги, предоставяни от общината. Това може да
стане и в рамките на информационните кампании на общината за предотвратяване на
отпадъците като част от цялостната информационна дейност на общината по управление на
отпадъците.
Общината може да използва и друга мярка за насърчаване на ефикасното използване на
ресурсите чрез предотвратяване - безплатно предоставяне на съдове за домашно
компостиране на домакинства, които се намират в отдалечени села на общината.
4.1.3. Индикатори
Индикатор за проследяване на успеха на общинската Програма за предотвратяване
образуването на отпадъци е броят реално изпълнени или в процес на изпълнение мерки
предвидени в нея, както и постигането на крайната количествена цел на програмата. За да
се отчете напредъкът на общинските стратегии за електронна община, за целите на ПО, като
индикатор следва да се използва броят на въведените електронни услуги. Също така е
нужно да бъде периодично отчитан броят проведени информационни кампании, чрез които
общината стимулира гражданите да използват предоставяните електронни услуги.
Броят на домакинствата, прилагащи домашното компостиране, е друг индикатор за
реализация на мярката.
4.2. Използване на разяснителни кампании и оказване на финансова подкрепа на
бизнеса за вземане на решение или друг вид подкрепа
4.2.1. Същност на мярката
Не всички предприятия имат потенциал да идентифицират адекватни мерки за ПО. Това
важи особено силно за малките и средните предприятия. Именно поради това е полезно и
за тези предприятия да се предвидят разяснителни кампании относно ползите от прилагане
на мерки по предотвратяване на отпадъците. Повишаването на информираността и на
съзнанието за екологосъобразно поведение и производство и сред тези представители на
бизнеса повишава възможността за прилагане на мерки по ПО от по-широк кръг лица и
следователно и ефективността на ПО се повишава. Съществуват и възможности за
икономическо стимулиране на дребния бизнес за по-активно включване в политиките за
предотвратяване на отпадъците, като например различни данъчни ставки.
4.2.2. Досегашно прилагане и бъдещи възможности
Досега в Община Своге не са провеждани разяснителни кампании за предотвратяване на
отпадъци. Това представлява една възможност за обмяна на информация и знания с
фирмите, функциониращи на територията на общината.
Друга предвидена мярка е патентните данъци по закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
за тези малки и средни предприятия (МСП), чиято дейност пряко води до повторна употреба
на дадени продукти (например ремонт на обувки, мебели, дрехи и пр.) и оттам и до ПО да
бъдат сведени до минималните допустими нива. Целта е да се стимулират собствениците
на занаятчийски работилници и ателиета за поправка да разширяват и модернизират своята
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дейност, като предоставят по- качествени услуги на гражданите.Тази мярка е съответстваща
и на Националния програма за предотвратяване на отпадъците.
4.2.3. Индикатори
Индикаторите, които са предвидени във връзка с въвеждането на минимален размер на
патентния данък за лица, чиято дейност пряко води до повторна употреба на дадени
продукти са:
− одобряване на промяна в Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в
община Своге;
− броя на лицата, извършващи такава дейност и гласуването на такава промяна от
общинския съвет.
4.3. Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация,
насочена към широката общественост като цяло или към специфични групи от
потребители.
4.3.1. Същност на мярката
Популяризирането на различни практически действия, водещи до предотвратяване на
отпадъците, може да се извършва чрез съответни кампании в средствата за масова
информация, рекламни брошури, интернет сайтове и пр. Целта на тези кампании е
потребителят да е в състояние да взема информирано решение при пазаруване или при
извършване на ежедневните дейности в домакинството с оглед предотвратяване на
отпадъците и намаляване на тяхното количество. Голяма част от това количество
представляват рекламни материали, разпространявани в пощенските кутии. За разлика от
други хартиени отпадъци (като вестниците и списанията например) към този отпадъчен
поток могат да се предприемат мерки за предотвратяване на образуването.
За намаляване на количеството отпадъчна хартия, образувано от разпространението на
рекламни материали (в т.ч. и безплатните вестници) в редица европейски държави
съществува практика за поставяне на стикери "против нежелана поща" на разположение на
всеки, който желае да участва. Съществуват и споразумения между пощенските служби и
местните власти за зачитане отказа на домакинствата, поставили стикер на пощенските
кутии, от получаване на рекламни материали. Проучванията на общественото мнение
например в Брюксел, където се прилага тази схема, показват, че около 27% от жителите са
заинтересовани от използване на стикера. Тези мерки са свързани и с по-малко разходи за
самите разпространители и рекламодатели, тъй като се избягва отпечатването и
разпространението на материали до лица, които не желаят да ги получават и четат.
От друга страна, растящото място на информационните и комуникационните технологии в
дома отваря пътя за нови подходи, позволяващи "всички хартии" да бъдат избегнати, като
се даде приоритет на електронните носители, независимо дали става дума за битови сметки
или за друга информация, предоставена на хартиен носител.
4.3.2. Досегашно прилагане и бъдещи възможности
В България има добри примери за проведени информационни кампании относно
предотвратяване на отпадъците, например кампанията „Зелена идея", провеждана от МОСВ
и различни радиостанции и финансирана по ОПОС 2007-2013 г. Досега на територията на
Община Своге са провеждани информационни кампании от организацията за
оползотворяване на опаковки (Екопак България АД), но без да са насочени конкретно към
въпросите, свързани с предотвратяване на отпадъците. В бъдеще, общината ще изиска от
организациите по оползотворяване работещи на нейната територия да включат в
информационните си кампании информация за политиките по предотвратяване на
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отпадъците. Тези кампании трябва да бъдат насочени към специални целеви групи - децата
и учениците, които най-бързо се приобщават към „зелените" идеи. 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 да се
стреми да избягва образуването на отпадъци.
4.3.3. Индикатори
Брой на проведени информационни кампании съвместно между Община Своге и
Организациите по оползотворяване, с които има сключени договори.
4.4. В контекста на обществените и корпоративните поръчки - включване на
критерии за защита на околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци в
обявите за обществени поръчки и в договорите, съгласно Наръчника за екологичните
обществени поръчки, публикуван от Агенцията за обществени поръчки.
4.4.1. Същност на мярката
В своето съобщение „Обществени поръчки за по-добра околна среда" (COM (2008) 400)
Европейската комисия определя зелените обществени поръчки като процедура, чрез която
публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено
въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл, вместо продукти, услуги и
строителни работи със същата основна функция, които иначе биха били предоставяни. В
съобщението се препоръчва определяне на общи критерии за „зелените" обществени
поръчки, като по този начин се постигне прилагане на единен подход от страните членки,
за да не се нарушава конкуренцията на пазара на Общността. Комисията разработи и
критерии за различни стоки и услуги, които тя счита за най-подходящи при възлагане на
обществени поръчки за тези стоки и услуги.
Според българското и европейското законодателство за обществените поръчки има две
възможности при тяхното възлагане: офертите може да се сравняват или само на база найниска цена, или на база „икономически най-изгодна" оферта, което означава, че ще бъдат
взети предвид други критерии за възлагане, включително цената. Тъй като критерият
„икономически най-изгодна оферта" винаги се състои от два или повече подкритерия, то те
могат да включват екологични критерии.
Както се подчертава и в цитирания в настоящата мярка Наръчник, важно е да са изпълнени
следните условия, на които да отговарят критериите:
−
−
−
−

да са свързани с предмета на договора;
да бъдат конкретни и обективно количествено измерими;
да са обявени предварително;
да са подчинени на правото на Общността.

При спазване на тези условия критериите ще са правилни, а оттам и поръчката няма да е
проблемна. Ако се приеме като база за сравнение „икономически най-изгодна оферта",
трябва да се има предвид, че при изчисляването е целесъобразно да се приложи изчисление
на база „стойност на жизнения цикъл". Това означава, че остойностяването включва целия
срок на експлоатация и обхваща следните разходи:
− разходите за закупуване и всички свързани с това разходи (доставка, монтаж,
пускане в експлоатация и т.н.);
− оперативни разходи, включващи енергия, резервни части и поддръжка;
− разходи в края на жизнения цикъл като спиране от експлоатация и отстраняване.
На етап възлагане за всеки един от тези разходи трябва да се определи коефициент, за да
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могат да бъдат взети под внимание при определяне на икономически най-изгодната оферта.
Това ще помогне да се получи продукт, който е не само „икономически най - изгоден", но
той ще има и по-добри екологични показатели, тъй като в процеса на възлагане ще станат
ясни и разходите при използване и за изхвърляне, на които в противен случай няма да бъде
обърнато достатъчно внимание.
4.4.2. Досегашно прилагане и бъдещи възможности
Настоящата програма предвижда провеждане на обучение на служители от звената за
обществени поръчки на общинска администрация относно "зелени обществени поръчки",
включително разработване на детайлни методически указания и примерни тръжни
документи.
4.4.3. Индикатори
− Брой служители, работещи по възлагане на обществени поръчки, преминали
обучение за „зелени“ обществени поръчки;
− Брой и/или стойност на „зелени" обществени поръчки;
− Към края на 2020 г. 20% от обществените поръчки са „зелени".
4.5. Използване на доброволни споразумения, експертни групи на
потребители/производители или секторни преговори с оглед на това съответните
предприятия или промишлени сектори да съставят свои собствени планове или цели за
предотвратяване образуването на отпадъци, или да внесат корекции в продукти или
опаковки, от които се получава голямо количество отпадъци
4.5.1. Същност на мярката
Доброволните споразумения могат да се разделят условно в две групи - между
държавата/общините, от една страна, и представители на бизнеса, от друга, както и
доброволни споразумения между представители на бизнеса помежду им. Предимството на
доброволните споразумения както при всеки договор са, че резултатът е желан и от двете
страни. Тези споразумения са подходящи за дейности, за които е трудно или
нецелесъобразно да се регулират със закон. Едно такова споразумение може да бъде между
общината и браншова организация на бизнеса, напр. браншови организации на хотелиерите
и ресторантьорите и да касае количеството изхвърляни хранителни отпадъци. Подобно
споразумение може да се сключи и с представителите на търговските вериги на хранителни
стоки относно третирането на храни с приближаващо изтичане срока на годност или за
продажба на стоки в насипно състояние с цел избягване на отпадъци от опаковки. Друга
възможност е изпращане на електронни фактури на желаещите клиенти от доставчиците на
услуги като ток, вода, топлофикация, телефон и други с цел спестяване на хартия и на
разходи и материали за доставка.
Сключването на доброволни споразумения с представители на бизнеса изглежда по-лесно
за организиране, особено ако публичните власти подкрепят инициативата чрез
предоставяне на подходяща информация. Става въпрос за това, че в редица предприятия
като резултат от производствения процес се получават странични продукти, които ако не
се реализират могат да станат отпадък, а същевременно са ценни за други цели. По-добрата
информираност за параметрите на тези странични продукти може значително да
подпомогне тяхната продажба. По този начин печели и продавачът, защото спестява
разходи за депониране или преработване на своя страничен продукт, който той смята за
отпадък, печели и купувачът, защото придобива суровина.
4.5.2. Досегашно прилагане и бъдещи възможности
Въпреки че тази мярка е позната, нейното прилагане не е широко разпространено в
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България. Оптимизирането на използването на храни с приближаващо изтичане срока на
годност от търговските вериги също може да е предмет на проучване, например да се
създаде организация такива храни де се предлагат на социално слаби слоеве от населението.
За да популяризира мерките и проучи нагласите на заинтересованите страни, общината ще
включи темата в годишните информационни кампании по управление на отпадъците, като
същевременно ще следи за общественото мнение и отношение към реализирането на
подобни инициативи.
4.5.3. Индикатори
− Брой сключени споразумения между Общината и бизнеса;
− Намаляване количеството на генерирани отпадъци от търговските вериги.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА СВОГЕ
Стратегическа
цел/
Оперативна
цел

Мерки по
Приложение
IV на ЗУО

Дейности

Бюджет

(мерки)

(лв.)

Източници
на финансиране

Индикатори за изпълнение
Срок

Очаквани
резултати

Стратегическа
Цел:
Намаляване на
вредното
въздействие на
отпадъците
чрез предотвратяване на
образуването
им и
насърчаване на
повторното
използване
Оперативна
Цел: Нормата
на натрупване
на битови
отпадъци
нараства със
значително побавни темпове
от
нарастването
на доходите
1. Използване
на мерки за
планиране или
други
икономически
мерки за

Изпълнение на
мерките за
предотвратяване
образуването на

Предвидената
стойност
в общинската
програма

Община
Своге

2016-2020

Одобрена от
общинския съвет
програма за ПОО и
изпълнение на
всички мерки за
ПОО заложени в

Текущи

Целеви

Норма на
натрупване на
битови отпадъци
(БО) и доходи ежегодно

За 2020 г.
стойността на
норма на
натрупване на
битовите отпадъци
да е не повече от
300 кг/ж.

Ежегодно – брой
изпълнени/в
процес на
изпълнение
мерки за
предотвратяване

Всички мерки,
включени в
общинската
програма за
предотвратя ване
образуванет о на

Отговорни институции
Водеща

Община
Своге

Партньор

Обществеността и други
заинтересова
ни страни,
които
участват в
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насърчаване на
ефикасното
използване на
ресурсите чрез
предотвратяване

отпадъците (ПОО),
заложени в програмата

за ПОО

нея

на отпадъците
(ПО) от
общинската
програма за ПОО

отпадъците (ПОО),
са изпълнени до
края на 2020 г.

Предоставяне на
съдове за домашно
компостиране на
домакинства,
разположени в
отдалечени населени
места

15 000

Община
Своге, ОПОС
2014-2020 г.

Намаляване на
отпадъците от хартия и
други офис
консумативи чрез
въвеждане на
„електронно
управление

250 000

Информационни
кампании за
запознаване на
потребителите с
възможностите за
ползването на
електронни услуги,
предоставяни от

В
рамките
на
бюджета
за
информационни
кампании

обществените
консултации
при
разработването и
изпълнението
на
програмата

2017-2020

Предотвратяване
образуването на
отпадъци чрез
включване на
домакинства в нея и
намаляване на
транспортните разходи
за битови отпадъци до
регионалното депо

Брой
домакинства,
прилагащи
домашно
компостиране ежегодно

Включени 200
домакинства в
системата за
домашно
компостиране

Община
Своге

Домакинства,
прилагащи
компостиране

Община
Своге

2017-2020

Реализирано
електронно
управление

Брой
институции,
въвели
електронни
услуги, водещи
до намаляването
на отпадъците от
хартия и други
офис
консумативи.

Постигане на 10%
предотвратяване
образуването на
хартиени отпадъци
и отпадъци от
електронно
оборудва (офис
консумативи и др.)

Община
Своге

Институции

Община
Своге

2017-2020

Допълнително
предотвратени
отпадъци чрез
разширяване
предоставяне то на
електронни услуги

Брой проведени
информационни
кампании за
ползване на
електронни
услуги

До края на 2020 г.
проведени
минимум 3
информационни
кампании

Община
Своге
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2. Използване
на
разяснителни
кампании или
оказване на
подкрепа на
бизнеса:
финансова, за
вземане на
решение или
друг вид
подкрепа

общината на граждани
и фирми

на
общината

Сключване на договор
с лице, притежаващо
разрешителен
документ за дейност с
отпадъци за
използване на
площадка на
територията на
Община Своге за
безвъзмездно
предаване на разделно
събрани отпадъци от
домакинствата, в т.ч.
едрогабаритни
отпадъци и др. във
връзка с чл.19, ал.3,
т.11 на ЗУО

20 000

Определяне на
патентния данък по
ЗМДТ до допустимия
минимум за тези
данъчно задължени
лица, чиято дейност
пряко води до
повторна употреба на
дадени продукти (напр.
ремонт на обувки,
мебели, дрехи,
домакински уреди и
пр.) и оттам и до
предотвратяване на
отпадъците (ПО)

Община
Своге

2016-2020

Община
Своге

2017

Осигуряване на
възможност за
предаване на разделно
събрани отпадъци от
домакинствата,
едрогабаритни
отпадъци и др. за
жителите на общината

Сключен договор

Годишно
количество
доставени
отпадъци

Община
Своге

Осигурени стимули за
лицата, предоставящ и
услуги, водещи до
предотвратяване на
отпадъците (ПО)

Етапи на
подготовка и
одобрение на
промени в
Наредбата за
местните данъци,
такси и цени на
услуги в община
Своге

- В Наредбата за
местните
данъци, такси и
цени на услуги в
община Своге одобряване на
промяна,
предвиждаща
минимална
ставка за
патентния данък
за услуги,
отнасящи се до
повторна
употреба на
продукти и
оттам - до

Общински
Съвет Своге

Фирма с
разрешителен
документ по
ЗУО
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прилагане на
политиките за
ПО;
- брой на лицата,
извършващи
такава дейност и
гласуването на
промяната от
Общински
съвет- Своге.
3. Използване
на
разяснителни
кампании и
предоставяне
на
информация,
насочена към
широката
общественост
като цяло или
към
специфични
групи от
потребители

Включване в
информационните
кампании на
организации по
оползотворяване (ООп)
на опаковки, ИУЕЕО,
ИУМПС и НУБА на
въпросите за
предотвратяване
образуването на
отпадъците

В
рамките
на
ежегодни
-те
бюджети
за
информационни
кампании
на ООп

ООп

Постоянен

Проведени
информационни
кампании от ООп с
включена тематика за
предотвратяване
образуването на
отпадъците

Брой
реализирани
кампании

Всички ООп на
опаковки, ИУЕЕО
и ИУМПС
ежегодно до 2020
г. са провели
съответните
кампании

ООп на
опаковки,
ИУЕЕО,
НУБА,
ИУМПС са
провели
съответните
кампании,
училища

4. В контекста
на
обществените и
корпоративните поръчки включване на
критерии за
защита на
околната среда
и предотвратяване

Обучение относно
"зелени обществени
поръчки" на служители
от звената от
общинската
администрация с
отговорности,
свързани с възлагане
на обществени
поръчки - разработване
на изисквания към

3 000

Община
Своге

2016-2020

Служители от Община
Своге са обучени по
темата „зелени“
обществени поръчки

Брой обучени
служители

- Брой служители,
работещи по
възлагане на
обществени
поръчки,
преминали
обучение за
„зелени“
обществени
поръчки;

Община
Своге

Община
Своге
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образуването
на отпадъци в
обявите за
търгове и в
договорите,
съгласно
Наръчника за
екологичните
обществени
поръчки,
публикуван от
ЕК на 29
октомври 2004
г.

изпълнителите и
технически
спецификации.

5. Споразумения
с производителите,
например работа
на експертни
групи за
съответните
продукти,
каквато е
практиката в
рамките на
интегрираните
политики за
продуктите, или
с търговците на
дребно по
въпросите за
наличие на
информация във
връзка с
предотвратяване
образуването на
отпадъци и за

Доброволни
споразумения между
Общината и
представители на
бизнеса относно
оптимизиране
използването на храни
с почти изтекъл срок
на годност от
търговските вериги с
цел подпомагане на
социално слаби слоеве
от населението

- Брой и/или
стойност на
„зелени"
обществени
поръчки;
- Към края на
2020 г. 20% от
обществените
поръчки са
„зелени"

Общински
бюджет,
бизнеса

2017-2020

Оптимизирано
използване на храни с
почти изтекъл срок на
годност,
благотворителност и
предотвратяване
образуването на
отпадъци.

Брой сключени
споразумения
между Общината
и бизнеса.

Намаляване
количеството
генерирани
отпадъци
търговските
вериги

на
от

Община
Своге

Бизнес
(представители на
търговски
вериги,
компании от
сектора на
хранителновкусовата
промишленост)
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продукти с помалко
отрицателно
въздействие
върху околната
среда
6. Насърчаване
на надеждни
системи за
екологично
управление,
включително
ЕМАS и ISO 14
001

Интегриране на
системите EMAS или
ISO като критерий за
допустимост при
обществените поръчки

Община
Своге

2020 г.

Нарастване броя на
организациите,
работещи с въведени
системи за
управление.

Брой обществени
поръчки с
включен такъв
критерий.

Всички
обществени
поръчки, чийто
възложител е
Община Своге
включват
регистриране по
EMAS или
сертифициране по
ISO като критерий
за допустимост
при обществените
поръчки

Община
Своге
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Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата
рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска от депонирането им

Предотвратяването на отпадъците е поставено най-високо в йерархията на управлението
им. Прилагането на мерките по предотвратяване изискват много усилия и често резултатите
са трудно измерими. Това е предизвикателство както за българските общини, така и за
много страни в Европа. Поради усилията на Община Своге през периода на действие на
програмата ще се насочат към постигане на ясни и измерими количествени резултати по
отношение на повторното използване, рециклирането и оползотворяването на отпадъците.
Прилагането на ефективни методи за управление на отпадъците спестява използването на
природни ресурси и допринася за опазването на околната среда.
В съответствие с националните цели за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване
на отпадъците, както и стремежът за изпълнение на общинските цели за рециклиране,
оползотворяване и намаляване на депонираните отпадъци доведоха до формулирането на
Стратегическа цел 2 „Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворените
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирани отпадъци“ в ПУО, за
която са разработени мерки, тематично обособени в четири подпрограми:
 подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна

употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса
и стъкло;
 подпрограма за разделно събиране и достигане на целите и изискванията за битовите

биоразградими и биоотпадъци;
 подпрограма за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от

разрушаване на сгради;
 подпрограма за закриване и рекултивация на депата с преустановена експлоатация и

извършване на последващ мониторинг.
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ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И
ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА
ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА
БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ, МЕТАЛИ,
ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО
Чрез националното законодателство са вменени редица изисквания, които могат да бъдат
приложени ефективно единствено на регионален принцип. Чрез чл.19, ал.3, т.6 на ЗУО
отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012г.) се въвежда задължение на кмета на общината за
разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.
Чрез чл.31, ал.1, т.1 на ЗУО се определя изискването за постигане на не по- късно от 1
януари 2020 г. на целта за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали,
включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни
отпадъци от други източници не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези
отпадъци.“ С § 15 на ЗУО са посочени сроковете за поетапно постигане на целта от 50
на сто рециклиране в периода 2016- 2020г.:
1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 % от общото им тегло;
2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 % от общото им тегло;
3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 % от общото им тегло.
Следва да се отбележи, че системите за разделно събиране и рециклиране на отпадъците
от опаковки от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, които се осъществяват и
финансират от организациите по оползотворяване чрез схемите за „разширена отговорност
на производителя", се отчитат и допринасят за постигане от общината на целите за
рециклиране на битовите отпадъци.
Освен изискванията за разделното събиране на битови отпадъци и постигането на цели за
рециклирането им са поставени също и задължения за предварително третиране на
отпадъците, постъпващи в депа съгласно чл. 38 от Наредба № 6 за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от
13.09.2013 г.).
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 (населението) заплащат за целта "такса
битови отпадъци", която постъпва в общинските бюджети. Отговорността за
предварителното третиране на строителните и производствените отпадъци е на
притежателите им. В съответствие с дефиницията по §1, т.25 от Наредба №6, за да бъде
определена една операция с отпадъци като "предварително третиране", тя трябва да
отговаря на определени критерии:
 да е физичен, термичен, химичен или биологичен процес, включително сортирането;
 да променя характеристиките на отпадъците с цел:
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−

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.

Министърът на околната среда и водите е утвърдил със заповед Ръководство за
предварително третиране преди депониране на отпадъци (Заповед № РД - 664 от
29.08.2014 г. на министъра на околната среда и водите), в което са описани методите, които
се използват за предварително третиране на отпадъците и степента, до която отпадъците
трябва да бъдат предварително третирани. Съгласно Ръководството за да се счита, че
сортирането е предварително третиране и отпадъците не се нуждаят от допълнителни
операции по предварително третиране е необходимо то да допринесе съществено за
намаляване на количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска
за човешкото здраве или ограничаване вредното въздействие върху околната среда“. В
допълнение, в Ръководството се конкретизира, че „Сортирането на отпадъци чрез
инсталация за сепариране се счита за предварително третиране, ако осигурява:
−

Отделяне на необходимите количества оползотворими компоненти, така че да се
изпълнят количествените цели за оползотворяване на масово разпространени
отпадъци (т.е. изпълняват се изискванията за намаляване на обема на депонираните
отпадъци, повишаване на оползотворимостта на добитите материали и улесняване
на по-нататъшното третиране на отпадъците), или

−

Отделяне на опасните отпадъци от общия отпадъчен поток (т.е. изпълнение на
изискването за намаляване на опасните свойства на отпадъците).“

Понастоящем усилията на Община Своге по отношение на разделно събиране и достигане
на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от
хартия, метали, пластмаса и стъкло са свързани с прилагане на следните мерки:
− На територията на общината има изградена система за разделно събиране на тези
потоци отпадъци от домакинствата чрез поставяне на контейнери за разделното
им събиране, посредством договор с организация за оползотворяване на отпадъци
от опаковки (Екопак България АД). Разделно събраните отпадъци от опаковки се
подлагат на сортиране и се извършва отделяне на рециклируеми отпадъци от
смесените битови отпадъци.
− На територията на общината функционира и пункт за изкупуване на отпадъци от
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, чрез които също се събират разделно
посочените отпадъчни потоци.
− Общината, съвместно с организацията по оползотворяване на отпадъци от
опаковки осъществява информационни кампании, за да се мотивира населението
за по- активно включване в системите за разделно събиране на отпадъците.
Съществуващата система за управление на отпадъците на територията на община Своге не
разполага с технически съоръжения за осъществяване на изискванията за:
−

разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината и рециклиране
на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и подобни отпадъци;

−

предварително третиране на смесените битови отпадъци.

В тази връзка трябва да се предприемат действия за изпълнение на изискванията на
43

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ (2016-2020Г.)

законодателството на регионално депо от Регион Костинброд. Община Своге попада в
Регион за управление на отпадъците Костинброд, в който са включени също общини
Костинброд, Божурище, Годеч, Сливница, Драгоман.
В Националния план за управление на отпадъците (2014-2020г.) е предвидена
комплексна инфраструктура за третиране на отпадъците за Регион Костинброд, с която да
се осигури изпълнението на целите по чл.31, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУО.
−

инсталация за компостиране (по т.24, Приложение №4 на НПУО 2014-2020);

−

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци (по т.18, Приложение
№3 на НПУО 2014-2020.

В НПУО 2014-2020г - Таблица 9 Предвидена за изграждане инфраструктура по сценарии
2 и 3 за всички РСУО, Глава X. Варианти/сценарии за бъдещото развитие на политиката
по управление на отпадъците в следващия програмен период. Финансова оценка на
сценариите, е представена планираната инфраструктура за управление на отпадъците в
Регион Костинброд (табл. №3).
Таблица 3 Планирана инфраструктура за управление на отпадъците за Регион
Костинброд за периода 2014-2020г.
2014
24 Регион Костинброд
Капацитет
Инсталации за
компостиране/анаеробно
разграждане - капацитет
(тона/год.)
Сепарираща инсталация капацитет (тона/год.)
Депо - капацитет (тона/год.)
Компостери (бр.)

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

7 000

2020

0

18 000
7 215

В тази връзка в Плана за действие към Подпрограма за разделно събиране и достигане на
целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци
от хартия, метали, пластмаса и стъкло, са предвидени редица мерки цялостно
прилагане на изискванията на националното законодателство и местната нормативна
уредба. Мерките са както инвестиционни, така и „неинвестиционни“ мерки.
Инвестиционните мерки по тази подпрограма следва да се прилагат на ниво регион
Костинброд и предвиждат:
−

I-ви Етап – Изготвяне на прединвестиционно проучване, проектиране и подготовка
на документи за кандидатстване по „Комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци“ по Оперативна програма „ Околна среда" (ОПОС)
2014-2020 г.

−

II-ри Етап – Изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци в Регион Костинброд.

След въвеждане в експлоатация на регионалната система за управление на отпадъците в
регион Костинброд, всички образувани и събрани битови отпадъци на територията на
общината ще подлежат на задължително предварително третиране в изградените
съоръжения.
44

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ (2016-2020Г.)

До момента на реализиране на инвестиционния проект е необходимо община Своге да
изпълнява изискванията за разделното събиране на битови отпадъци. В тази връзка в плана
за действие е предвидено сключване на договор с ООп или с фирма, притежаваща
разрешение по ЗУО за сепариране на битови отпадъци.
„Неинвестиционни“ мерки се прилагат от Община Своге и засягат:
−

подобряване на организацията на процеса, събиране и анализиране на информация;

−

мерки за информираност - фокусирани към публикуването от общината на
информация за местоположението и условията за приемането и предаването на
разделно събраните битови отпадъци;

−

мерки, свързани с контрол за изпълнение на изискванията за регистрация на
площадките за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса
и стъкло и за осъществяване на разделно събиране от страна на стопански,
търговски, административни, образователни и др. обекти.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА
РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО
Стратегическа
цел/ Оперативна
цел

Дейности
/мерки/

Бюджет

Източници
на финансиране

Срок

Очаквани резултати

Стратегическа
цел 2:
Увеличаване на
количествата
рециклирани и
оползотворени
отпадъци и
намаляване и
предотвратяване на
риска от
депонирането им
Оперативна цел:
Достигане
количествените
цели и
изискванията за
повторна употреба
и рециклиране на
отпадъчни
материали,
включващи наймалко хартия и
картон, метал,
пластмаса и стъкло
от домакинствата и
подобни отпадъци
от други
източници
Осъществяване на
прединвестиционно
проучване, проектиране и
подготовка на документи за
кандидатстване по
„Комбинирана процедура за

100 000

Използване
на отчисленията
по
чл.64, ЗУО

20162017г.

Одобрен
проект
за
финансиране по ОПОС
2014-2020

Индикатори за изпълнение

Отговорни институции

Текущи

Целеви

Водеща

Партньор

2016
г.
–
минимум 25% от
общото тегло на
отпадъците
от
хартия, картон,
пластмаси,
метали и стъкло
са подготвени за
повторна
употреба
и
рециклиране;
2018 г. –
минимум 40% от
общото тегло на
отпадъците от
хартия, картон,
пластмаси,
метали и стъкло
са подготвени за
повторна
употреба и
рециклиране.

2020 г. – минимум
50% от общото
тегло
на
отпадъците
от
хартия,
картон,
пластмаси, метали
и
стъкло
са
подготвени
за
повторна употреба
и рециклиране.

2016г.
сключване
на
договор
от
водещата
община в Регион
Костинброд за

2017г. –одобрен за
финансиране
проект на Регион
Костинброд

Водеща
община в
Регион
Костинброд

Община Своге
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проектиране и изграждане
на компостиращи
инсталации и на инсталации
за предварително третиране
на битови отпадъци“ по
Оперативна програма
„Околна среда" (ОПОС)
2014-2020 г.
Изграждане на Регионална
система за управление на
отпадъците
в
Регион
Костинброд (компостиращи
инсталации и инсталация за
предварително третиране на
битови отпадъци)
Поддържане от Общината
на регистър с информация за
местоположение и цел на
площадките за изкупуване
на битови отпадъци от
хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло (чл.19,
ал.3, т.14 на ЗУО).
Сключване на договор с
площадка/площадки за
осигуряване на условия за
безвъзмездно предаване на
разделно събрани отпадъци
от домакинствата, в т.ч.
едрогабаритни отпадъци и
др. (чл.19, ал.3, т.11 на
ЗУО).
Публикуване на интернет
страницата на общината на
информация за:
- местонахождението на
площадката/площадките
за предаване на разделно
събрани отпадъци;
- вида на отпадъците, които
могат да се предават и

Съгласно
резултатите
от ПИП

ОПОС 20142020/
собствено
съфинансиране,
осигурено
чрез отчисленията
по
чл.64, ЗУО
Общински
бюджет

ООп на масово
разпространени
отпадъци/
фирми с
разрешителни/
регистрационни
документи по
ЗУО
Общински
бюджет

20182019

Изградена
Регионална
система за управление на
отпадъците
в
Регион
Костинброд

Постоянен

Актуална и достъпна
информация за
обществеността относно
местоположението на
площадката/площадките

прединвестиционно
проучване,
проектиране
и
подготовка
на
документи
за
финансиране по
ОПОС 2014-2020
2018- сключен
договор
за
строителство на
Регионална
система
за
управление
на
отпадъците
в
Регион
Костинброд
-

2016

Осигурена
площадка/площадки за
общината, даващи
възможност на
населението и фирмите да
предават разделно
събрани битови отпадъци
от хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло и ЕГО

Брой осигурени
площадки за
предаване на
разделно събрани
отпадъци по
чл.19, ал.3, т.11
от ЗУО

2016-2020

Информацията е
публикувана в интернет и
обществеността е
информирана
относно
местонахождението на
площадката/площадките
за предаване на разделно
събрани отпадъци, вида и

Брой площадки
за разделно
събиране на
отпадъци, за
които общината е
публикувала
информация за
местонахождението

2019 – въведени в
експлоатация
съоръжения
от
Регионална
система
за
управление
на
отпадъците
в
Регион Костинброд

Водеща
община в
Регион
Костинброд

Община Своге

Поддържан
регистър на
площадката/площа
дките

Община
Своге

В общината има
осигурена
площадка/площадки
за предаване на
разделно събрани
отпадъци от хартия
и картон, метал,
пластмаса и стъкло
по чл.19, ал.3, т.11
от ЗУО
За всички
регистрирани
площадки за
разделно събрани
отпадъци,
общината е
публикувала
информация за
местонахож-

Община
Своге

ООп на масово
разпространени
отпадъци/
фирми с
разрешителни/
регистрационни
документи по
ЗУО

Община
Своге

Фирми,
притежаващи
площадки за
предаване на
отпадъци от
хартия и
картон,
пластмаси,
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при какви условия могат
да се оставят.
(чл.19, ал.3, т.13 на ЗУО).
Договорни отношения с
организация по
оползотворяване на
отпадъците от
опаковки/фирма,
притежаваща разрешение по
ЗУО за сепариране на
битови отпадъци
Поддържане на актуална
информация (по месеци) от
Общината за точното
количество предадени за
рециклиране и
оползотворяване отпадъци
Ежегодно планиране и
осъществяване на
тематични проверки от
Специализирано звено
„Горско и селско стопанство
и екология“, Община Своге
за изпълнение на
нормативните и/или
договорните задължения на:
- площадките за
изкупуване на битови
отпадъци от хартия и
картон, метал, пластмаса
и стъкло - за регистрация;
- на стопански, търговски,
административни,
образователни и др.
обекти относно
изисквания за разделно
събиране и предаване на
битови отпадъци от
хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло (чл.33,
ал.4 на ЗУО).

условията за предаването
им

дението им и
условията и за
предаване на
отпадъци
Отчет по договора,
включително
достигнати цели по
рециклиране за
2016г. и 2018г.

метал и
стъкло, ЕГО

2016-2018

Постигане на целите по
рециклиране:
-до 01.01.2016 – мин 25%
от общото тегло;
-01.01.2018 г. – мин 40% от
общото тегло

Подписан
договор

Община
Своге

Общински
бюджет

2016-2020

Създадена е база-данни от
Общината за точното
количество предадени за
рециклиране и
оползотворяване отпадъци

Създадена базаданни

Създадена базаданни

Община
Своге

Общински
бюджет

2016-2020

Упражнен контрол по
спазване на изискванията
на ЗУО и местната
нормативна уредба

- Брой
осъществени
тематични
проверки;
- Брой
проверени
обекти

Осъществяване на
планираните
проверки

Община
Своге,
Специализирано звено
„Горско и
селско
стопанство и
екология“

ООп/ фирма,
притежаваща
разрешение по
ЗУО за
сепариране на
битови
отпадъци
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Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата
рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска от депонирането им

ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И
ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА НА
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА БИОРАЗГРАДИМИТЕ И
БИООТПАДЪЦИТЕ
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Приблизително половината от отпадъците, генерирани в домовете и офисите, се състоят от
органични или биоразградими компоненти, които се разграждат по естествен път. Съгласно
дефинициите в Допълнителните разпоредби, §1 на ЗУО:
2. "Био-отпадъци" 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.
3. "Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон
и други.
За тези потоци битови отпадъци българското законодателство въведе конкретни
количествени цели за разделно събиране и рециклиране, както и цели за отклоняване на
битови биоразградими отпадъци от депата за битови отпадъци, а именно:
−

чл. 31, ал.1, т.2 на ЗУО определя, че най- късно до 31 декември, 2020г. трябва да се
ограничи количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци до 35 на
сто от общото количество на същите отпадъци, образувани през 1995г.

−

чл. 8, ал.1 на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (обн. ДВ. бр.107 от 13
декември 2013г.) определя, че от 2014г. кметовете на общините във всеки от
регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО осигуряват съвместно постигането на следните
регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци:
1. до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
2. до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
3. до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.

В съответствие с чл.8, ал.2 разпределението на задълженията между отделните общини в
съответния регион по чл. 49, ал. 9 ЗУО за изпълнение на целите за разделно събиране и
оползотворяване на битовите биоотпадъци се определя с решение на общото събрание на
регионалното сдружение на общините (РСО).
Съгл. чл.8, ал.5 на Наредбата „количеството на разделно събраните и оползотворените
битови биоотпадъци се зачита при изпълнение на целите за ограничаване на количеството
депонирани битови биоразградими отпадъци по чл. 31, ал. 1, т. 2 ЗУО от общините в
съответния регион по чл. 49, ал. 9 ЗУО“.
Кметът на общината осигурява разделно събиране и оползотворяване на цялото количество
на образуваните биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини
по чл. 34, ал. 1 ЗУО на територията на съответната община (Чл. 9). В съответствие с чл.7 от
Наредбата „разделно събраните биоотпадъци се оползотворяват единствено чрез
дейностите, обозначени със следните кодове по приложение № 2 към § 1, т. 13 от
допълнителните разпоредби на ЗУО:
1. R 3 - рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като
разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична
трансформация), и/или
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2. R 10 - обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или
околната среда;
3. R 1 - използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на
енергия (в случаите на анаеробно разграждане на биоотпадъци).
При планирането на мерки по тази подпрограма трябва да се вземат предвид също и
следните разпоредби:
−

Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани разделно
при източника на образуване, транспортирани и предадени за оползотворяване.

−

Биоотпадъците, преработени чрез домашно компостиране, се считат от
законодателството за предотвратени, а не за оползотворени отпадъци (чл.8, ал.4 от
Наредбата).

Въведени са икономически инструменти, стимулиращи общините да подобрят
показателите за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци, като
тези от тях, които изпълнят посочените цели за ограничаване на количествата депонирани
биоразградими отпадъци за оползотворяване на биоотпадъците се освобождават от 50 % от
дължимите отчисления за депониране.
Понастоящем в Община Своге не е изградена система за разделно събиране на
биоотпадъците и не се прилагат методи за третирането им. Биоразградимата част от
смесените битови отпадъци постъпва за депониране. Депонирането обаче е поставено на
последно място в йерархията на управление на отпадъците. Постъпването на отпадъците за
депониране отнема ценни ресурси (компост, енергия) от икономическия и природния
кръговрат.
Община Своге има изготвен Анализ на морфологичен състав на битовите отпадъци,
генерирани на територията на община Своге в продължение на една година – четири
сезона“. Въз основа на доклада са определени количествата на биоразградимите отпадъци
и се предлагат мерките, описани тази подпрограма. Мерките за постигане на целите,
заложени в националното законодателство, които могат да се предприемат от Община
Своге са:
−

Подготовка на проект за инсталация за компостиране, като част от инфраструктурата
с която Регион Костинброд ще кандидатства по „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци“ по Оперативна програма „Околна
среда" (ОПОС) 2014-2020 г.

−

Строителство на инсталация за компостиране за Община Своге (капацитет 3000 т./г.)
със средства по ОПОС 2014-2020;

−

Въвеждане на система за разделно събиране на биоотпадъците, която включва:
 Закупуване и разполагане на контейнери за събиране на биоотпадъците при
източника на образуване;
 Закупуване на специализирани транспортни средства за обслужване на
контейнерите;
 Закупуване на специализирана техника за шредиране на отпадъците и за
пресяване на готовия компост, която да се използва на регионален принцип.

−

Определяне на местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и
съхраняване на биоотпадъци в Община Своге.
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Площадката за компостиране на отпадъците и съоръжението за компостиране трябва да
отговарят на изискванията на Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които
трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на
отпадъци и на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
В подпрограмата не са включени част от неинвестиционните мерки, които имат пряка
връзка с постигане на оперативните цели на подпрограмата, но са описани в други
подпрограми в рамките на Програмата за управление на отпадъците 2016-2020 г., тъй като
имат хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко цели на програмата.
Пряко отношение към постигане на набелязаните цели на настоящата подпрограмата са
мерките от други подпрограми, свързани с:
−

осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението и
бизнеса да събира разделно биоотпадъците;

−

актуализиране на Наредбата за управление на дейностите по третиране на
отпадъците и поддържане чистотата на територията на Община Своге (2014г.)
по отношение на разделното събиране на биоотпадъци.

−

периодично извършване от общината на проучване за морфологичния състав на
битовите отпадъци;

−

определяне на такса битови отпадъци, по-пряко свързано с количествата изхвърлени
отпадъци, където е възможно;

−

обучение и подобряване административния капацитет за инспекции по управление
на отпадъците;

−

поддържане на база данни за битовите отпадъци, в т.ч. 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.

Осъществяването на подпрограмата ще има принос за изпълнение и на регионалните цели
за биоразградимите отпадъци, както и целите за намаляване на парниковите газове в
съответствие с Третия национален план по изменение на климата до 2020 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.

52

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ (2016-2020Г.)

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА
БИОРАЗГРАДИМИТЕ И БИООТПАДЪЦИТЕ

Стратегическа
цел/ Оперативна
цел

Дейности
/мерки/

Бюджет

Източници
на финансиране

Срок

Очаквани резултати

Стратегическа
цел 2:
Увеличаване на
количествата
рециклирани и
оползотворени
отпадъци и
намаляване и
предотвратяване на
риска от
депонирането им
Оперативна цел:
Достигане на
целите и
изискванията за
биоразградимите
отпадъци, в т.ч. за
биоотпадъците

Индикатори за изпълнение

Отговорни институции

Текущи

Водеща

Достигане на
националните
цели за
съответните
години

Подготовка на проект за
инсталация за
компостиране, като част от
инфраструктурата с която
Регион Костинброд ще
кандидатства по
„Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане
на компостиращи
инсталации и на инсталации

100 000

отчисленията
по чл.64, ЗУО

20162017

Изготвен
проект
инсталация
компостиране

за
за

Подаден проект

Целеви
- През 2020 г.
количеството
депонирани
биоразградими
битови отпадъци
е до 35% от
общото
количество на
същите
отпадъци,
образувани в
община Своге
през 1995 г.;
- През 2020 г.
минимум 50% от
количеството на
битовите
биоотпадъци,
образувани в
общината през
2014 г., са
разделно
събрани и
оползотворени.
Одобрение
на
проекта
за
финансиране
по
ОПОС 2014-2020

Община
Своге

Партньор

Общини в
РСУО Костинброд
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за предварително третиране
на битови отпадъци“ по
Оперативна програма
„Околна среда" (ОПОС)
2014-2020 г.
Изграждане на инсталация
за компостиране

Съгласно
резултатите
от ПИП

Закупуване и разполагане на
контейнери за събиране на
биоотпадъците при
източника на образуване

Съгласно
резултатите
от ПИП

Закупуване на
специализирани
транспортни средства за
обслужване на
контейнерите за
биоотпадъците

Съгласно
резултатите
от ПИП

Закупуване на
специализирана техника за
шредиране на отпадъците и
за пресяване на готовия
компост, която да се
използва на регионален
принцип

Съгласно
резултатите
от ПИП

Информиране на
гражданите за
местоположението на

ОПОС 20142020/
собствено
съфинансиране,
осигурено
чрез отчисленията
по
чл.64, ЗУО
ОПОС 20142020/
собствено
съфинансиране,
осигурено
чрез отчисленията
по
чл.64, ЗУО
ОПОС 20142020/
собствено
съфинансиране,
осигурено
чрез отчисленията
по
чл.64, ЗУО
ОПОС 20142020/
собствено
съфинансиране,
осигурено
чрез отчисленията
по
чл.64, ЗУО
Общински
бюджет

20182019

Изградена инсталация за
компостиране

Етапи на
възлагане и
изпълнение на
поръчката

Предотвратени
депонирани битови
отпадъци
и
получен компост

Община
Своге

Общини
в
РСУО
Костинброд

2019

Разделно събиране
биоотпадъци

на

Брой закупени
съдове.

Брой
съдове.

Община
Своге

Общини
в
РСУО
Костинброд

2019

Закупени
транспортни
средства за превоз на
разделно
събрани
биоотпадъци

Брой закупени
транспортни
средства
за
превоз
на
разделно
събрани
биоотпадъци

Разделно
събраните
биоотпадъци
събрат
транспортират
инсталацията
компостиране

Община
Своге

Общини
в
РСУО
Костинброд

2019

Закупена специализирана
техника

Закупена
специализирана
техника

Специализираната
техника
се
използва
за
шредиране
на
отпадъци и за
пресяване на готов
компост

Община
Своге

Общини
в
РСУО
Костинброд

2019

Гражданите са запознати с
изискванията и
възможностите за

На интернет
страницата на
Община Своге е

На
интернет
страницата
на
Община Своге е

Община
Своге

закупени

се
и
до
за
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контейнерите и за
изискванията за разделно
събиране на биоотпадъците
чрез интернет страницата на
Община Своге

Разработване и текущо
прилагане на система за
аналитични изпитвания,
осъществявани от
акредитирана лаборатория и
етикетиране на продуктите,
произведени от
биоотпадъци в инсталацията
за компостиране

разделно събиране на
биоотпадъците
територията на Община
Своге

3000

Общински
бюджет

2019

Продуктите, произведени
в Инсталацията за
компостиране отговарят
на изискванията за
изпитване на качеството и
етикетиране в
съответствие с Наредбата
за третиране на
биоотпадъците

публикувана
информация
местоположението на
контейнерите и
за изискванията
за разделно
събиране на
биоотпадъците
Определени
отговорни звена
и лица за
разработване на
процедура за
сертифициране
на качеството на
продуктите и
етикетиране на
продуктите

публикувана
информация
местоположението
на
контейнерите и за
изискванията
за
разделно събиране
на биоотпадъците
Одобрена
процедура за
сертифициране на
качеството на
продуктите и
етикетиране на
продуктите в
Инсталацията за
компостиране,
Община Своге

Община
Своге
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Стратегическа Цел 2: Увеличаване на количествата
рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска от депонирането им

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ
РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ
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Разрушаването на сгради е дейност, при която се образува значително количество
отпадъци, голяма част от които имат висок потенциал за рециклиране и повторна употреба.
Така от проблем за околната среда те могат да се превърнат в ресурс.
"Отпадъци от строителство и разрушаване" са отпадъци, получени вследствие на
строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси,
метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни отпадъци и др.,
съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от Приложение № 1 на Наредбата за
класификация на отпадъците.
Отпадъците от строителството и разрушаването във висока степен подлежат на
рециклиране и повторна употреба и от проблем за околната среда те могат да се превърнат
в ценен ресурс. Ето защо според европейското законодателство 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. ЗУО определи поетапно по години целите за рециклиране и друго
оползотворяване, за да се достигне крайната цел през 2020 г.:
−

до 1 януари 2016г. -най-малко 35на сто от общото тегло на отпадъците;

−

до1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;

−

до 1 януари 2020 г. -най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.

Анализът на нормативната уредба показва, че общините в страната, имат следните
отговорности, произтичащи от националното законодателство:
−

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:
 да разработва План за управление на строителните отпадъци като част от
строителната документация за инвестиционния проект за издаване на
разрешение за строеж;
 да изпълни реално Плана за управление на отпадъците;
 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 строителни отпадъци в минимални количества;

−

да одобрява и разрешава инвестиционните проекти, и по-конкретно - одобрението
на плановете за управление на отпадъците като неразделна част от инвестиционните
проекти, когато общината е компетентен орган по ЗУТ, както и да одобрява отчетите
за изпълнение на плана за управление на отпадъците, в предвидените от Наредбата
за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали случаи.

Съгласно чл.10, ал.4 на ЗУО, кметът на съответната община отговоря за предаването на
отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за
оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали,
включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране
и третиране.
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Община Своге извършва депониране на генерираните строителни отпадъци на Регионално
депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница,
Божурище, Годеч и Драгоман, землището на с.Богьовци, м.Гоняреви падини.
Прогноза за количествата на ОСР общо от бита и индустрията за община Своге за периода
2016-2020 г. показва плавно нарастване на образуваните количества от 663 т./г. през 2016г.
до 718 т./г. през 2020г.
Мерките за постигане на целите, заложени в националното законодателство, които могат
да се предприемат на местно ниво са:
−

прилагане на контрол на изпълнителите в строителството за изпълнение
изискванията на ЗУО, относно строителните отпадъци и Наредбата за управление
на строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали
(обн. ДВ. бр.89 от 13 ноември 2012г.);

−

проучване и наемане на мобилни съоръжения за оползотворяване на строителните
отпадъци при големи инфраструктурни проекти на територията на общината;

−

въвеждане на система за събиране на строителни отпадъци от домакинствата;

−

включване в тръжните документи за строителство, реконструкция и основен ремонт
на други строежи от техническата инфраструктура на изискването за влагане в
строежите на рециклирани строителни материали;

−

включване в тръжните документи за строителство на
оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи;

−

поддържане на база данни с информация за количествата на образуваните
строителни отпадъци на територията на общината.

изискването

за
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ
Стратегическа
цел/ Оперативна
цел

Дейности
/мерки/

Бюджет

Източници
на финансиране

Индикатори за изпълнение
Срок

Стратегическа
цел 2:
Увеличаване на
количествата
рециклирани и
оползотворени
отпадъци и
намаляване и
предотвратяване на
риска от
депонирането им
Оперативна цел:
Достигане на
целите за
рециклиране и
оползотворяване
на строителни
отпадъци и
отпадъци от
разрушаване на
сгради

Очаквани резултати

Текущи

През 2016 г.
минимум 35% от
общото тегло на
строителните
отпадъци са
подготвени за
повторна
употреба,
рециклиране и
друго
оползотворяване;
- През 2018 г.
минимум 55% от
общото тегло на
строителните
отпадъци са
подготвени за
повторна
употреба,
рециклиране и
друго
оползотворяване.
Осъществен контрол за
В годишните
изпълнение изискванията
планове за
на ЗУО относно
извършване на
строителните отпадъци и
контролна дейност
Наредбата за управление
са включени
на строителните отпадъци тематични
и за влагане на строителни проверки относно
рециклирани материали
спазване на
изискванията за
строителни
отпадъци, брой
извършени
проверки, брой
наложени санкции,
-

Прилагане на контрол на
инвеститорите в
строителството за
изпълнение изискванията на
ЗУО относно строителните
отпадъци и Наредбата за
управление на строителните
отпадъци и за влагане на
строителни рециклирани
материали

Общински
бюджет

2016-2020

Целеви

Отговорни институции
Водеща

Партньор

През 2020 г.
минимум 70% от
общото тегло на
строителните
отпадъци са
подготвени за
повторна
употреба,
рециклиране и
друго
оползотворяване

Спазени са
всички
изисквания на
ЗУО относно
строителните
отпадъци и
Наредбата за
строителни
отпадъци.

Община
Своге

Възложители
на
инвестиционн
и проекти
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брой съставени
предписания.
Въвеждане на система за
събиране на строителни
отпадъци от домакинствата

Общински
бюджет

2017-2020

Намаляване на
неконтролираното
изхвърляне на строителни
отпадъци

Проучване и наемане на
мобилни съоръжения за
оползотворяване на
строителните отпадъци при
големи инфраструктурни
проекти на територията на
общината

Инвеститори
на
строителни
обекти

2016-2020

Намаляване на
количеството депонирани
строителни отпадъци

Включване в тръжните
документи за строителство,
реконструкция и основен
ремонт на други строежи от
техническата
инфраструктура на
изискването за влагане в
строежите на рециклирани
строителни материали
Включване в тръжните
документи за строителство
на изискването за
оползотворяване на
строителни отпадъци в
обратни насипи

Общински
бюджет

2016-2020

В строителството на други
строежи от техническата
инфраструктура се влагат
рециклирани строителни
материали

Общински
бюджет

2016-2020

Поддържане на база данни с
информация за количествата
на образуваните строителни
отпадъци на територията на
общината

Общински
бюджет

2016-2020

Количество
извозени
строителни
отпадъци от
домакинствата
Договор за наем
или документ за
покупка на
мобилна
инсталация

Община
Своге

Домакинствата

Инвеститори
на
строителни
обекти

Община Своге

Вложени
рециклирани
строителни
материали

През 2020 г. няма
нерегламентиран
о изхвърляне на
строителни
отпадъци
- до 1 януари
2018 г. – наймалко 55 на сто
от общото
тегло на
отпадъците;
- до 1 януари
2020 г. – наймалко 70 на сто
от общото
тегло на
отпадъците.
Вложени
рециклирани
строителни
материали

Община
Своге,
когато е
възложител
на
обществени
поръчки

Строителни
фирми

Строителните отпадъци се
оползотворяват в обратни
насипи

Оползотворени
строителни
отпадъци в
обратни насипи

Оползотворени
строителни
отпадъци
в
обратни насипи

Строителни
фирми

Осигурена е информация
за строителните отпадъци,
която се използва за
анализ и прогнози

Етапи на събиране
и структуриране на
информацията в
базата-данни

Изградена
и
функционираща
база-данни

Община
Своге,
когато е
възложител
на
обществени
поръчки
Община
Своге
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Стратегическа Цел 2: Увеличаване на количествата
рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска от депонирането им

ПОДПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЙЕРАРХИЯТА
НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУГИТЕ ПОТОЦИ ОТПАДЪЦИ И
НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ
ДЕПАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
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Програмата за подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци и
намаляване на риска за околната от депата за битови отпадъци включва две големи групи
мерки от гледна точка на различните потоци отпадъци, невключени в другите три
подпрограми на Общинската Програма за управление на отпадъците на Община Своге
(2016-2020 г.)
Първата група мерки са свързани с подобряване управлението на някои специфични
отпадъчни потоци в т.ч.:
−

Опасни отпадъци от домакинствата;

−

Отпадъци от лечебни и здравни заведения.

Опасни отпадъци от домакинствата
Общината има нормативен ангажимент за създаване на условия за екологосъобразно
управление на опасните отпадъци от бита, които не попадат в обхвата на наредбите по
отношение управление на масово разпространените отпадъци. Община Своге може да
изпълни това свое задължение чрез прилагане на мерки за разделно събиране на опасните
отпадъци от бита чрез събирането им в близост до генераторите по предварително
определен график чрез мобилен пункт. Община Своге е сключила и договори за
сътрудничество с организации за оползотворяване/фирма, притежаваща площадка за
предаване на масово разпространени отпадъци, които съдържат опасни компоненти, като
ИУМПС, батерии и акумулатори и ИУЕЕО, отпадъчни масла. Общината е включила и
Допълнителните мерки в подпрограмата, които целят подобряване и разширяване на
обхвата на вече въведените мерки.
Отпадъци от лечебни и здравни заведения
Поради здравословния климат съществуват няколко медицински центъра на територията
на общината:
1. Медицински център I ЕООД – гр.Своге – многопрофилна болница за активно
лечение;
2. Медицински център “Олимп” – гр.Своге;
3 Медицински център “Своге“ ООД – гр.Своге;
4. Специализирана белодробна болница "Цар Фердинанд I"– с.Искрец.
В съответствие с Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по
събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните
заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.), отговорни за целия процес на управление на
болничните отпадъци са 1) лечебните заведения по чл. 8, 9 и 10 от Закона за лечебните
заведения и 2) здравните заведения по чл. 21 от Закона за здравето. В Общинския план за
развитие на Община Своге (2014-2020г.) е отбелязано, че „в процес е поетапното въвеждане
на система за разделно събиране на медицинските отпадъци в здравните заведения, с което
се очаква да се решат проблемите с третирането на болничните отпадъци на територията
на общината“. Липсват точни данни за количествата на образуваните болнични отпадъци
на територията на община Своге. Този вид отпадъци се събират в найлонови чували и се
предават за изгаряне в инсинератора в гр. София.
Компетентни органи по прилагането на гореспоменатата наредба, в т.ч. упражняването на
контрол по управлението на този вид отпадъци са Министерство на здравеопазването и
Регионалната здравна инспекция.
Втората група мерки са свързани с намаляване на риска за околната от депата за битови
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отпадъци, в т.ч. за намаляване и предотвратяване на емисии на парникови газове от метан
от депата, в т.ч.:
−

Мерки, свързани с претоварни станции за битови отпадъци;

−

Мерки за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци с
прекратена експлоатация, с отдаване на приоритет на проектите, които предвиждат
оползотворяване на полезните компоненти при осъществяването на
рекултивационните дейности - там където е възможно;

−

Мерки за подготовка за оползотворяване и оползотворяване на битовите отпадъци и
предотвратяване на емисиите на парникови газове от депонираните отпадъци, в т.ч.
изпълнение на мерките предвидени в Националния план за действие в сектор
„Битови отпадъци” във връзка с Глобалната инициатива за метана.

Мерките от тази група са главно инвестиционни.
В Националния план за управление на отпадъците (2014-2020г.) е предвидено изграждането
на 6 претоварни станции. В Приложение към плана е представен Индикативен списък на
РСУО, в които могат да се изградят претоварни станции за битови отпадъци, но
Община Своге не е посочена изрично. Същевременно в Общинския план за развитие на
Община Своге (2014-2020г.) е предвидена Претоварна станция на територията на Община
Своге, включително съоръжение за компостиране (Издадено е разрешение със заповед №
1216 от 29.08.2012г. на Кмета на Община Своге. Предвиденият терен се намира в
землището на с. Свидня). Целта на претоварната станция е да намали обема на
транспортираните до регионално депо Костинброд отпадъци на община Своге и да осигури
постигането на целите на общината по рециклиране на отпадъците. Предвид намалените
количества на отпадъците, не е целесъобразно изграждането на претоварна станция за
периода 2016-2020г.
Общинското депо за неопасни отпадъци на община Своге, разположено местността „Бабин
дол” в землището на с.Церово, е документално изведено от експлоатация през 1996 година,
но е използвано активно до изграждането на регионалното депо Костинброд. Изготвен е
проект за рекултивация на депото и предстои кандидатстване пред ПУДООС за
финансиране.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЙЕРАРХИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУГИТЕ ПОТОЦИ ОТПАДЪЦИ И
НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ДЕПАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Стратегическа
цел/ Оперативна
цел

Дейности
/мерки/

Бюджет

Източници
на финансиране

Срок

Очаквани резултати

Стратегическа
цел 2:
Увеличаване на
количествата
рециклирани и
оползотворени
отпадъци и
намаляване и
предотвратяване на
риска от
депонирането им
Оперативна цел:
Екологосъобразно
управление на
опасните отпадъци
от домакинствата
Въвеждане на разделно
събиране на опасните
отпадъци от домакинствата,
чрез събирането им в
близост до генераторите по
предварително определен
график с мобилен пункт
Стратегическа
цел 2:
Увеличаване на
количествата
рециклирани и
оползотворени
отпадъци и
намаляване и
предотвратяване на

30 000

Общински
бюджет

2016-2020

Събрани опасни отпадъци
от домакинствата

Индикатори за изпълнение

Отговорни институции

Текущи

Целеви

Водеща

Ежегодно
намаляване на
количеството на
опасните
отпадъци от
домакинствата в
смесените
битови отпадъци

Към 2020 г. – силно
редуцирано
количество
на
опасните отпадъци
от домакинствата в
смесените битови
отпадъци

Сключен договор
за използване на
мобилен пункт за
ежегодно
събиране по
график на опасни
отпадъци от
домакинствата
- Етапи на
подготовка на
проекта за
рекултивация;
- кандидатстване
за национално
финансиране;
- избор на
изпълнител на

Силно редуцирано
количество
на
опасните отпадъци
от домакинствата в
смесените битови
отпадъци

Община
Своге

Извършена
рекултивация
на
депо за битови
отпадъци – м.
„Бабин
дол”,
землището
на
с.Церово

Община
Своге

Партньор

Община
Своге
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риска от
депонирането им
Оперативна цел:
Намаляване на
риска за околната
среда от депата за
отпадъци

строителството
и
рекултивацията;
- изпълнение на
проекта.
Окомплектоване на проекта
за рекултивация на
Общинско депо за битови
отпадъци – м. „Бабин дол”,
землището на с.Церово и
кандидатстване пред
ПУДООС
Подготовка на тръжна
документация и обявяване
на обществена поръчка по
реда на ЗОП за избор на
изпълнител за извършване
на строителните дейности
по проекта за рекултивация
на Общинско депо за битови
отпадъци – м. „Бабин дол”,
землището на с.Церово
Изпълнение на проект за
закриване и рекултивация
на Общинско депо за битови
отпадъци – м. „Бабин дол”,
землището на с.Церово

50 000

Общински
бюджет

2016

Окомплектован проект и
внесен за кандидатстване
за финансиране пред
ПУДООС

Етапи по
подготовка на
проекта

Одобрено
национално
финансиране

10 000

Общински
бюджет

2017

Избран изпълнител по
ЗОП

- подготовка на
избран изпълнител
тръжна
по ЗОП
документация;
- обявяване на
обществена
поръчка по реда
на ЗОП

Община
Своге

2 500 000

ПУДООС/ДБ

2017-2018

Депото е рекултивирано

Етапи на
изпълнение на
проекта за
рекултивация на
депото

Община
Своге

Договорът за
изпълнение на
обществената
поръчка за
рекултивация на
депото е
окончателно
изпълнен и
разплатен

Община
Своге

ПУДООС/ДБ

ПУДООС/ДБ
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Стратегическа Цел 3: Повишаване на капацитета на
институциите по управление на отпадъците, което гарантира
чиста и безопасна околна среда

ПОДПРОГРАМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАЩО ВЗЕМАНЕТО НА ИНФОРМИРАНИ
УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА
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За ефективното управление на отпадъците от ключово значение е наличието на
институционален капацитет в общината във връзка с изпълнение на функциите, възложени
й съобразно нормативната уредба и поставените общински цели по отношение на
политиката за отпадъците.
Предвидените мерки са свързани на първо място с нормативната и програмна осигуреност
на Община Своге по отношение на дейностите по управление на отпадъците.
Националното законодателство ясно разграничава отговорностите и задълженията на
институциите на централно и местно ниво по управление на отпадъците.
Община Своге разполага с Наредба за управление на дейностите по третиране на
отпадъците и поддържане чистотата на територията на Община Своге (2014г.), е
издадена в съответствие с чл.22, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и отразява
основните изисквания за управление на отпадъците на територията на общината. Предвид
настъпили нормативни промени в подзаконовите актове на национално ниво, след
издаването на Наредбата, се препоръчва прецизиране на правните основания за някои от
текстовете, както и по-точно регламентиране на някои въпроси, свързани с управление на
отпадъците.
Предвидените мерки, свързани с тази подпрограма са следните:
−

Актуализиране на общинската. Наредба за управление на дейностите по третиране
на отпадъците и поддържане чистотата на територията на Община Своге;

−

Определяне на такса битови отпадъци, въз основа на количествата изхвърляни
битови отпадъци от домакинствата и юридическите лица;

−

Създаване на база-данни за управление на отпадъците в Община Своге;

−

Участие в семинари/работни срещи/обучителни програми по управление на
битовите отпадъци в съответствие с йерархията за управление на отпадъците - с
акцент върху управление на биоразградимите отпадъци, в т.ч. биоотпадъците,
рециклируеми битови и строителни отпадъци, прилагане на добри практики по
разделно събиране, рециклиране и предотвратяване на отпадъците;

−

Участие в обучение на МОСВ/ИАОС по отчитане изпълнението на целите за
битовите отпадъци;

−

Изготвяне на годишни отчети за изпълнението на Общинската Програма за
управление на отпадъците (2016-2020);

−

Изготвяне на годишни планове за осъществяване на контрол от Общината по
управление на отпадъците и отчети за изпълнението им;

−

Създаване в Общината на електронен регистър/ актова книга за резултатите от
осъществените проверки по управление на отпадъците, за дадените предписания,
наложените глоби и санкции, резултатите от изпълнението на дадените предписания;

−

Осигуряване на необходимото техническо оборудване за общинската
администрация, с което служителите, отговарящи за отпадъците, да извършват
проверки;

−

Промяна в Устройствения правилник на Община Своге (утвърден със Заповед № 975
от 09.06.2014г. на Кмета на Община Своге) по отношение на разпределението на
правомощията и контролните функции между Дирекция “Устройство и развитие на
територията и Специализирано звено „Горско и селско стопанство и екология”.
Измененията трябва да бъдат насочени към предоставяне на управленските функции
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и определянето на политиката по управление на отпадъците на Дирекция
“Устройство и развитие на територията, а контролните функции на
Специализирано звено „Горско и селско стопанство и екология”.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАЩО ВЗЕМАНЕТО НА ИНФОРМИРАНИ
УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА

Стратегическа
цел/ Оперативна
цел

Дейности
/мерки/

Бюджет

Източници
на финансиране

Срок

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни институции

Текущи

Водеща

Целеви

Партньор

Стратегическа
цел 3: Повишаване
на капацитета на
институциите по
управление на
отпадъците, което
гарантира чиста и
безопасна околна
среда
Оперативна цел:
информационно
осигуряване,
подпомагащо
вземането на
информирани
управленски
решения и
подобряване на
административния
капацитет на
общината
Актуализиране на
общинската. Наредба за
управление на дейностите
по третиране на отпадъците
и поддържане чистотата на
територията на Община
Своге

Общински
бюджет

2016

Актуализирана наредба

Определяне на такса битови
отпадъци, въз основа на
количествата изхвърляни
битови отпадъци от

Общински
бюджет

2017-2020

такса „битови отпадъци“
се заплаща въз основа на
количествата изхвърляни
битови отпадъци

Етапи от
процедурата по
актуализация и
одобрение на
наредбата за
управление на
отпадъците от
ОбС-Своге
Одобрени
промени
в
Наредбата
за
местните

Актуализирана
наредба

Община
Своге

Домакинствата и
юридическите лица
имат
икономически

Община
Своге
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домакинствата и от
юридическите лица

данъци, такси и
цени на услуги в
община Своге

Създаване на база-данни за
управление на отпадъците в
Община Своге
Участие в семинари/работни
срещи/обучителни програми
по управление на битовите
отпадъци в съответствие с
йерархията за управление на
отпадъците - с акцент върху
управление на
биоразградимите отпадъци,
в т.ч. биоотпадъците,
рециклируеми битови и
строителни отпадъци,
прилагане на добри
практики по разделно
събиране, рециклиране и
предотвратяване на
отпадъците

5 000

Общински
бюджет

2016-2020

Наличие на актуална и
точна информация за
управление на отпадъците

ОПОС 20142020/МОСВ/
ИАОС/
РИОСВ/
НСОРБ

2016-2020

Увеличен
административен
капацитет на общинската
администрация по
управление на отпадъците

Забележка: след
извършване на
промени
в
Закона
за
местните
данъци и такси и
наличието
на
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.
Етапи на
организиране на
базата-данни
Брой
представители на
общинска
администрация
Своге, ежегодно
обучени в
семинари/
работни срещи/
обучителни
програми по
управление на
отпадъците

стимул
за
намаляване
количествата
изхвърляни общи
битови отпадъци

Изградена
базаданни
за
управление
на
отпадъците
в
Община Своге
Брой
представители на
общинска
администрация
Своге, обучени в
семинари/
работни срещи/
обучителни
програми
по
управление
на
отпадъците
за
периода
на
действие
на
програмата (20162020)

Община
Своге

ОПОС 20142020/МОСВ/
ИАОС/
РИОСВ/
НСОРБ

Община Своге
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Изготвяне на годишни
отчети за изпълнението на
Общинската Програма за
управление на отпадъците
(2016-2020)
Изготвяне на годишни
планове за осъществяване
на контрол от Общината по
управление на отпадъците и
отчети за изпълнението им

Общински
бюджет

2016-2020

Налична информация за
изпълнението на
общинската програма по
управление на отпадъците

Брой мерки по
програмата,
изпълнени
ежегодно

Общински
бюджет

2016-2020

Брой проверки,
извършени на
годишна база

Създаване в Общината на
електронен регистър/ актова
книга за резултатите от
осъществените проверки по
управление на отпадъците,
за дадените предписания,
наложените глоби и
санкции, резултатите от
изпълнението на дадените
предписания

Общински
бюджет

2016

Налична информация за
осъществяване на контрол
от Общината по
управление на отпадъците
и прилагане на
коригиращи мерки, при
необходимост
Създаден в Общината
електронен регистър/
актова книга относно
резултатите от
осъществения контрол по
управление на отпадъците

Създаден в
Общината
електронен
регистър/ актова
книга относно
резултатите от
осъществения
контрол по
управление на
отпадъците

Изпълнена
Програма
за
управление
на
отпадъците (20162020)
Брой
проверки,
извършени
за
периода
на
действие
на
програмата

Община
Своге

Общината има
създадени условия
за проследяване на
резултатите от
осъществената
контролна дейност
по нормативната
уредба по
управление на
отпадъците

Община
Своге

Община
Своге
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Стратегическа Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов
фактор за прилагане на йерархията на управление на
отпадъците

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ
КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
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Информирането и участието на обществеността е основен компонент при изпълнение на
политиката по управление на отпадъците. Със Закон за опазване на околната среда са
регламентирани:
– участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в
областта на околната среда;
– информиране на гражданите за състоянието на околната среда.
Участието на обществеността се определя като даване възможност на хората да въздействат
върху резултатите от програмата и целия процес по опазване на околната среда, което се
явява инструмент за подобряване вземането на решения, за създаване информираност за
екологични въпроси и за повишаване възприемането и сътрудничеството за конкретната
програма/дейност (мярка).
Спазването на йерархията на управление на отпадъците и изпълнението на поставените в
националното законодателство цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците
могат да се извършат успешно чрез активното участието на обществеността в процесите по
управление на отпадъците. Могат да бъдат постигнати добри резултати, ако се прилагат
мерки, които насърчават обществеността към рециклиране и общност, която се въздържа
от загуба на ресурсите, които са част от генерираните отпадъци.
Общинската администрация работи активно с обществеността на територията на общината
с оглед повишаване на екологичната култура. Дейността на Общинската администрация в
областта на управлението на отпадъците достига до гражданите на Община Своге чрез
публикации в медиите, чрез сесиите на Общинския съвет, чрез предоставяне на
информация на интернет-страницата на общината, организиране на публични събития,
разпространението на информационни материали и др. В рамките на периода на действие
на тази програма общинскта администрация ще продължи действията си в тази посока с
оглед достигане на поставената Стратегическа Цел 4 - Превръщане на обществеността в
ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на отпадъците. Подпрограмата
за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите
на управление на отпадъците е насочена към постигане на тази стратегическа цел.
Повечето от включените в подпрограмата мерки са т.нар. меки мерки и имат хоризонтален
характер. Така на практика подпрограмата подпомага изпълнението и на мерките в другите
подпрограми, а оттам допринася за постигане и на останалите три стратегически цели на
Програмата за управление на отпадъците на община Своге.
Мерките са насочени към няколко оперативни цели:
−

Изграждане на информирано поведение и на обществени нагласи относно
отпадъците, съобразно с принципите на устойчивото развитие;

−

Повишаване на участието на населението и бизнеса в дейностите с битови отпадъци
съобразно йерархията за управление на отпадъците;

−

Повишаване на ролята на населението в процеса на вземане на решения относно
политиката за управление на отпадъците на община Своге.

Предвидените в подпрограмата мерки включват публикуване и разпространение на
актуална информация и провеждане на разяснителни кампании за повишаване на
информираността и разбирането сред населението и бизнеса за същността, принципите и
йерархията за управление на отпадъците; за услугите по събиране, транспортиране и
третиране на различните потоци отпадъци, предоставяни от община Своге; за задълженията
на гражданите и бизнеса и за действията, които трябва да предприемат при управление на
генерираните от тях отпадъци; за използване на техники и полагане на усилия за
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екологосъобразно използване на ресурсите и съзнателно участие в системите за управление
на отпадъците.
За финансиране на мерките в подпрограмата община Своге ще използва няколко източника:
− Общински бюджет
−

−

Средства на общината от отчисленията при извършване на дейност по обезвреждане
на отпадъци чрез депониране. В съответствие с разпоредбите чл.24, ал.1 на 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.) общината може да разходва натрупаните средства от
отчисленията по чл. 20 за дейности по „осигуряване на информация на
обществеността за дейности по управление на отпадъците на територията на
региона/общината, свързани с предотвратяване образуването на отпадъците,
подготовка за повторна употреба и постигане на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО съгласно
мерките, заложени в програмата за управление на отпадъците; разходите за
осигуряване на информация не трябва да надвишават 7 % от годишно натрупаните
отчисления за съответната година“.
Средства от оперативна програма „Околна среда " 2014-2020 г. в съответствие с
приоритетите и допустимите за финансиране дейности по проекта, с който ще се
кандидатства за финансиране.

В съответствие с възприетия подход при разработване на всички подпрограми, не са
посочени финансови средства за мерките, които се изпълняват в рамките на бюджетните
средства, предвидени за съответните структурни звена на община Своге.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО
ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Стратегическа
цел/ Оперативна
цел

Дейности
/мерки/

Стратегическа
цел 4: Повишаване
на капацитета на
институциите по
управление на
отпадъците, което
гарантира чиста и
безопасна околна
среда
Оперативна цел:
повишаване на
ролята на
населението в
политиката за
управление на
отпадъците на
Община Своге

Публикуване на обяви за
консултации, провеждане на
срещи, обществени
обсъждания и други в
процеса на взимане на
решения по общински
нормативни актове, ОВОС и
ЕО на планове и програми в
областта на отпадъците

Изграждане на
информирано
поведение и
обществени
нагласи относно
отпадъците

Създаване на база-данни за
управление на отпадъците и
поддържане на актуална
информация в сектор
„Екология“ на интернет
сайта на община Своге

Провеждане на
информационни и
разяснителни кампании за

Бюджет

Източници
на финансиране
Общински
бюджет

5 000

20 000

отчисления
по чл.64 ЗУО,
общински
бюджет

отчисления
по чл.64 ЗУО,
общински

Срок

Постоянен

2016-2020

2016-2020

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни институции

Текущи

Водеща

Осигурени предпоставки
за участие на
обществеността в процеса
на взимане на решения
относно общинската
политика за управление
на отпадъците

Брой
проведени
обществени
консултации

Осигурен достъп на
населението до
информацията за
управление на отпадъците
в общината
-

Създадена
база-данни за
управление на
отпадъците в
община Своге;
Поддържане
на актуална
информация в
сектор
„Екология“ на
интернет сайта
на община
Своге
Брой кампании

Повишена информираност
на населението и бизнеса

Целеви

Партньор

Община
Своге

Брой
проведени
обществени
обсъждания

Брой публикации
на интернет сайта
на община Своге

В края на 2020 г.
изпълнени
всички

Община
Своге

Община
Своге
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различни възрастови и
социални групи за
намаляване на дела на
рециклируемите материали
в битовия отпадъчен поток
Провеждане на
информационни кампании
за популяризиране на
преотвратяване и
рециклиране на масово
разпространени отпадъци

бюджет

Финансиране
от ООп

планирани
кампании

20162020

Повишена информираност
на
населението
по
прилагане на практики по
преотвратяване
и
рециклиране на масово
разпространени отпадъци

Брой кампании
по видове масово
разпространени
отпадъци

В края на 2020 г.
изпълнени
всички
планирани
кампании

ООп

Община Своге
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6 КООРДИНАЦИЯ С НАЦИОНАЛНИ, ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
Общинската програма за управление на отпадъците 2016-2020 г. на община Своге е
извършено, като се отчитат редица действащи национални и общински програмни
документи, като са отразени специфичните условия и потребности на общината в сферата
на управление на отпадъците.
6.1

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

При разработване на настоящата програма са взети предвид следните национални
стратегически и програмни документи:
−

Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и Националната
програма за предотвратяване на отпадъците като част от него;

−

Националния стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите
отпадъци, предназначени за депониране до 2020 г.;

−

Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и
разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г.;

−

Националния план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г.;

−

Третия национален план за изменение на климата 2013-2020 г., и по-конкретно в
частта, отнасяща се до емисии на парникови газове от Сектор „Отпадъци".

В резултат от изпълнението на мерките по Общинската програма за управление на
отпадъците се очаква да се подобри състоянието на околната среда в община Своге, като
същевременно се достигнат и поставените цели, които са в съответствие с националните
цели по управление на отпадъците.
6.2

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА ОБЩИНСКО И РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ

При изготвянето на Общинската програма за управление на отпадъците са отчетени
следните документи:
−

Общинския план за развитие на Община Своге (2014-2020г.);

−

Областна стратегия за развитие на Софийска област (2014-2020г.).

7 СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ, ОТЧЕТ, КОНТРОЛ и АКТУАЛИЗАЦИЯ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ОТПАДЪЦИТЕ
За всеки стратегически документ е важно не само да бъде разработен съобразно с
методологията на стратегическото планиране, но и да бъде реализиран съобразно
планираните дейности. Поради това наблюдението и оценката на изпълнението на
програмни документи са ключови етапи от цялостния процес на планиране, с оглед
проследяване на изпълнението на предварително поставените цели, срокове и ресурси и
навременно предприемане на действия за преодоляване на възникващи проблеми при
реализацията на мерките, а при необходимост – извършване на актуализация.
Прилагане на система за наблюдение, отчет и оценка на Националния план за управление
на отпадъците е предвидено като изискване в ЗУО. Съгласно чл. 49, ал. 4, т. 20 от Закона,
НПУО следва да съдържа система за отчет и контрол на изпълнението, а съгласно т. 21 –
система за оценка на резултатите и за актуализация на плана. Тъй като ЗУО изисква
общинските програми за управление на отпадъците да се разработват в съответствие със
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структурата на НПУО, такава система е разработена и включена и в програмата за
управление на отпадъците на територията на община Своге.
Мониторингът представлява процес на текущо наблюдение (мониторинг) чрез събиране
на информация, свързана с изпълнението на мерките от Програмата, и анализиране и
оценка на степента на изпълнение на целите, както и на проблемите при изпълнението и
причините за тях. От съществено значение е да се гарантира, че информацията се събира
по един организиран и планиран начин и през редовни интервали. 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 (чл.52, ал.9 на ЗУО), а
регионалните сдружения за управление на отпадъците да представят годишни отчети за
изпълнение на целите по чл. 31 от ЗУО до 10 март на следващата година. Поради това
събирането и систематизирането на информацията за предходната година ще се извършва
до края на месец февруари.
Контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците се упражнява от
Общинският съвет (чл.52, ал.8 на ЗУО).
Актуализация на Програмата за управление на отпадъците може да се извърши в случай на
промяна във фактическите и/или нормативните условия (чл.52, ал.3, т.2).

8 ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1 - Анализи и изводи за състоянието на управлението на
отпадъците на територията на община Своге
Анализ №1 Анализ и оценка на действащите нормативни и програмни документи в
контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците
Анализ № 2 Анализ на отпадъците
Анализ №3 Прогнози за образуваните отпадъци
Анализ №4 Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на
отпадъците и осъществяването на управленските и контролните правомощия на общината
по ЗУО и общинската наредба по чл. 22
Анализ №5 Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и
осъществяване на мерки за тяхното възстановяване
Анализ №6 Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците
Анализ №7 Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците,
планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите
Анализ № 8 Информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците
Анализ №9 Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с
отпадъците
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