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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Програмата за управление на отпадъците за община Мъглиж за периода 2016 -2020 

е изготвена в съответствие с разпоредбите на чл. 52, ал1. от Закона за управление на 

отпадъците (Обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.) и в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (приет с Решение 

№831/22.12.2014 г. на МС) и Методическите 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. Тя се изготвя и във връзка със следните 

обстоятелства:  

- Нов програмен период за управление на отпадъците – 2016-2020; 

- Промени във в законодателството по управление на отпадъците – приет през м. 

декември 2014 г. е приет нов четвърти Национален план за управление на 

отпадъците 2014-2020 г., който заедно с отделните програми към него 

подпомагат централните и местните власти за концентрация на ограничените 

ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на 

отпадъците от национални и европейски източници на финансиране.  

При разработване на програмата са взети предвид европейското и национално 

законодателство в областта на управление на отпадъците и Общинския план за развитие 

на Община Мъглиж за периода 2014-2020 г., отчетено е обстоятелството, че Община 

Мъглиж е член на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора, в 

което се включват общините – Стара Загора, Раднево, Опан, Чирпан, Гурково, Гълъбово, 

Казанлък, Братя Даскалови, Николаево, Павел Баня, Мъглиж,Твърдица. Въз основа на 

това са определени целите и мерките за достигане на целите на програмата за периода 

2016-2020 г. 

Програмата е неразделна част от общинската програма за опазване на околната 

среда на община Мъглиж и е с период на действие съвпадащ с Националния план за 

управление на отпадъците 2014-2020 г. 
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1. Обхват на програмата  

Програмата за управление на отпадъците на Община Мъглиж обхваща всички 

дейности, които произтичат като задължение на органите на местното самоуправление и 

местната администрация и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета 

на общината съгласно Глава втора, раздел III на ЗУО, свързани с управлението на 

отпадъците, което има за цел да се предотврати или намали вредното им въздействие 

върху човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от 

образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното 

въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това 

използване.  

В обхвата на програмата са включени следните видове отпадъци съгласно чл. 2, ал. 

1 от ЗУО :  

- битови отпадъци;  

- производствени отпадъци;  

- строителни отпадъци;  

- опасни отпадъци.  

Ключов елемент при разработване на програмата е съобразяването и прилагането на 

следния приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците:  

- предотвратяване на образуването им;  

- подготовка за повторна употреба;  

- рециклиране;  

- друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

- обезвреждане,  

като се вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда като предпазни 

мерки и устойчивост, техническата осъществимост и икономическата приложимост, 

опазването на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, 

човешкото здраве, икономиката и обществото. 

Разработената програма се основава на следните основни принципи:  
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- “Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 

избегнато, където това е възможно.  

- “Разширена отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” – лицата, 

които образуват или допринасят за образуването на отпадъци, или замърсяват 

околната среда, или сегашните притежатели на отпадъците, трябва да покрият 

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

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

- “Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат 

предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.  

- “Близост” и “самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани 

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

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

- „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, 

както и широката общественост имат възможност да участват в разработването 

на плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване 

на отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.  

При разработване на програмата е анализирано подробно съществуващото 

състояние по управление на отпадъците на територията на общината, на база на което са 

идентифицирани проблемите и са формулирани целите. 

Представени са всички съответни потоци от отпадъци, тяхното генериране, 

третиране и транспортиране. Описан е подробно статуса на съществуващата система за 

управление на отпадъците. Направена е прогноза за бъдещите потоци отпадъци, както и за 

свързаните с това потребности от нови системи за събиране и инсталации за подготовка за 

третирaне, оползотворяване и депониране. Направено е и описание на общото управление 

на политиките за отпадъците и конкретните потоци отпадъци, както и илюстрация на 

спазване на йерархията за управление на отпадъците. Разработени са съответни 

подпрограми и план за действие, в който са посочени необходимите мерки, отговорните 

институции и необходимите финансови средства за обезпечаване изпълнението на 

програмата. Същата е отворен документ, изпълнението на който се отчита, във връзка с 
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планираните мерки и действия и тяхната обезпеченост подлежи на актуализация в процеса 

на осъществяването ѝ.  

Направен е преглед на организацията за управление на отпадъците, препоръки за 

бъдещата организация, информационното обезпечаване и провеждането на 

осведомителните кампании и предоставянето на информация. Програмата е оформена и 

структурирана съгласно методическите указания за разработването ѝ.  

2. Нормативно основание за разработване на програмата, цели и резултати от 

процедурите по съгласуването и 

Програмата е разработена от външни консултанти съвместно с компетентните 

служители в Община Мъглиж, като е взето предвид и мнението на заинтересованите 

страни, което е отразено в проведено анкетно проучване на територията на общината. С 

цел информиране и консултиране със заинтересованите лица, проектът на програмата 

беше публикуван за запознаване, мнения и препоръки на интернет страницата на 

общината. Подходът за разработване на програмата е съобразен и с изискването такъв вид 

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

общественост и същевременно да предоставя възможност на тесните специалисти да 

получат по-подробна информация чрез приложения към основния текст на аналитичната 

част.  

Преди приемането и от ОбС – Мъглиж, програмата премина през процедура за 

извършване на преценка на необходимостта от екологична оценка и оценка на 

съвместимост съгласно изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. Консултации с обществеността 

бяха проведени и в рамките на процедурата за екологична оценка на програмата, в 

съответствие с изискванията на ЗООС. Със становище/решение №…………….на РИОСВ 

– Стара Загора, програмата е съгласувана.  

Програмата е приета с Решение №……………..на Общински съвет – Мъглиж и с 

цел осигуряване на обществен достъп и в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 7 от 

ЗУО след приемането ѝ програмата е публикувана на интернет страницата на общината.  
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Програмата е отворен документ и може да бъде актуализирана вследствие 

настъпили промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и/или 

други фактори със стратегическо или местно значение. 

3. Характеристика на територията на община Мъглиж 

3.1. Географско положение  

Община Мъглиж е разположена в източната част на подбалканската Казанлъшка 

котловина на територия от 388.88 кв.км. Заема 7.55% от територията на област Стара 

Загора и се нарежда сред общините със средна площ (от 300до 500 км2). Част от нея се 

простира в равното Казанлъшко поле, а друга – в Стара планина и Средна гора. Средната 

й надморска височина е 616 м. Основната част от землището на общината е разположено в 

планински район. За северна граница с община Трявна служи старопланинското 

вододелно било от връх Българка през превала на Тревненския проход до връх Виса. 

Южната й граница с община Стара Загора преминава по билото на Средна гора, на запад 

граничи с община Казанлък, а на изток с общините Гурково и Николаево.  

Населените места на територията на община Мъглиж са 15: Борущица; Бънзарето; Ветрен; 

Дъбово; Държавен; Зимница; Мъглиж; Радунци; Селце; Сливито;Тулово; Шаново; 

Юлиево; Яворовец и Ягода. Селищната мрежа в община Мъглиж е сравнително 

равномерно изградена на цялата й територия. Формирането й е повлияно преди всичко от 

преминаващите през общината основни за страната пътни артерии. Основен фактор за 

образуване и развитие на населените места са Главен път І – 6 и успоредната на него 

главна ж.п. линия № 3, преминаващи през територията на общината. Средното разстояние 

на населените места от центъра е под 10 км, а средна отдалеченост между тях е около 5 

км. Транспортната достъпност до всяко е под 30 минути, с единични изключения 

дължащи се на лошото състояние на наличната пътна мрежа. Съгласно квалификацията на 

населените места, по смисъла на териториалното и селищно устройство, населените места 

в Общината попадат в следните категории: един много малък град – гр. Мъглиж 

(население под 10 хил. жители), четири средни села – Ветрен, Дъбово, Тулово и Ягода 

(население от 1000 до 2000 жители), три малки села – Шаново, Юлиево и Зимница 

(население от 250 до 1000 жители) и седем много малки села – Борущица, Бънзарето, 
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Държавен, Радунци, Селце, Сливито и Яворовец (население до 250 жители). По данни на 

НСИ, към 2011г. с. Бънзарето и с. Държавен са почти обезлюдени. 

3.2. Природогеографска характеристика  

Община Мъглиж попада в източната част на Казанлъшката котловина. Характерът на 

релефа е преобладаващо планински и предполага повече от половината от територията на 

общината да бъде горски територии. Южните склонове на Стара планина (Тревненска 

планина), намиращи се в землището наобщина Мъглиж, са заети от широколистна 

растителност. Ниският пояс (до 700-800 м.) е зает от дъбови гори, а над 800 м. надморска 

височина е поясът, зает от букови гори. 

3.3. Климат  

Според климатичното райониране на РБългария, територията на Казанлъшката долина 

спада към европейската континентална климатична област, континентална под-област, 

задбалкански и нископланински район на източните задбалкански полета. По отношение 

на климатичните условия, територията може да се характеризира така: не много студена 

зима, топло и овлажнено лято, продължителен вегетационен период. Максимумът на 

валежите е през юни, а минимумът през февруари и март. Продължителните засушавания 

са малко. Най- ниската средна месечна минимална температура на въздуха е през януари – 

0.5 градуса по Целзий, и най висока през юли +39.2 градуса по Целзий. Климатичните 

данни показват ярко изразен континентален характер. Средната годишна температура е 

+10.7 градуса по Целзий. Лятото е сравнително хладно и влажно поради близостта на 

планината. Преобладават ветровете със западна компонента, най-често северозападни. По 

– редки са силните северни ветрове. През зимата преобладават ветрове от север и 

северозапад със скорост 1.5 м/сек. Ветрове със скорост 11-15 м/сек. се наблюдават през 

зимата и пролетта. Средната относителна влажност на въздуха е 50 – 60%. 

3.4. Атмосферен въздух  

 

Независимо че община Мъглиж се намира в предимно планински район и замърсяването 

на въздуха, водите и почвите е в рамките на допустимото, са налице предпоставки за 

сериозно нарушаване на екологичното равновесие. Причина за това е преди всичко 
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наличието на оживен трафик по преминаващите през територията й главни пътища София 

– Бургас и Русе – Подкова. На територията на общината не съществуват постоянно 

действащи пунктове за контрол на качеството на въздуха и водата, а теренни изследвания 

се извършват изключително рядко. Замърсяването на почвите не е обект на никакъв 

контрол. Вредните емисии, отделяни от автомобилния транспорт влияят чувствително 

върху флората и фауната на територията на общината. 

Замърсяването на въздуха е предимно от битов характер. Основният начин за отопляване 

на населението през зимния период е чрез твърдо гориво /дърва, въглища и др./. това 

определя и по-високите концентрации на сажди във въздуха. Няма констатирани 

екстремни ситуации или други данни за замърсяване на приземния атмосферен слой. 

3.5. Води  

Водните ресурси се обуславят от предимно планинския характер на територията. Водните 

площи са ограничени и заемат под 1.72% от общата територия. През землището на 

общината протича река Тунджа, водосборна за района, която заедно с реките Мъглижка, 

Поповска и по-малките притоци образуват мрежа, водите на която се използват за 

напояване на земеделските земи. 

Подпочвените води по поречието на река Тунджа са източник за водостнабдяването на 

град Стара Загора. Около селата Ягода и Шаново се намират и пресевни, образувани 

при добива на инертни материали. Топлите минерални извори в с. Ягода са едно водно 

богатство, което правилно стопанисвано и използвано, може да допринесе много за 

развитие на балнеоложкия туризъм в общината. 

Като цяло, община Мъглиж разполага със значителни водни ресурси, чието разумно 

ползване би допринесло съществено за развитието на местната икономика, особено в 

сферата на земеделието. 

За устойчивото използване и управление на водните ресурси в общината е необходимо да 

се извършва контрол върху потреблението на води и източниците на тяхното замърсяване. 

При новите икономически условия и изисквания от страна на ЕС, това управление на 

национално и регионално ниво изисква много средства и хора със съответната 

квалификация. Управлението на водните ресурси и в частност на речните поречия и 
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контролът върху качествата на водите се осъществява съвместно от Басейнова дирекция и 

Регионалните инспекции по околна среда. 

 

3.6. Почви. 

Почвите на територията на общината са предимно канелени и кафяви горски почви. 

Почвените условия в Казанлъшкото поле благоприятстват широкото разпространение на 

трайните насаждения и фуражните култури, а по планинските склонове – развитието на 

широколистни и елови гори. 

Неконтролираното използване на пестицидите води до нарушаване на екологичното 

равновесие в почвата, която се явява като акумулатор. Тъй като основния поминък на 

населението на общината е земеделието се наблюдава масово изгаряне на стърнищата 

след прибиране на реколтата, което от своя страна води до нарушаване на повърхностния 

слой на почвата.  

3.7. Релеф 

Община Мъглиж попада в източната част на Казанлъшката котловина. Характерът на 

релефа е преобладаващо планински и предполага повече от половината от територията на 

общината да бъде горски територии. Южните сколонове на Стара планина (Тревненска 

планина), намиращи се в землището на община Мъглиж, са заети от широколистна 

растителност. Ниският пояс (до 700-800 м.)  е зает от дъбови гори, а над 800 м. надморска 

височина е пояса зает от букови гори. 

 

3.8. Икономическо развитие. 

Икономиката на община Мъглиж се определя от следните отрасли: селско, горско и 

рибно стопанство, преработваща промишленост, производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, строителство, търговия; ремонт 

на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и 

ресторантьорство, операции с недвижими имоти, професионални дейности и научни 

изследвания, хуманно здравеопазване и социална работа, култура, спорт и развлечения и 

други дейности. 
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Основните промишлени предприятия на територията на общината са от сектор 

машиностроене, металообработване, дървообработване и лека промишленост. 

По-големите производствени мощности в общината са: 

 Завод 4 към “Арсенал ЕАД” – гр. Казанлък; 

Разполага с модерно оборудване за производство на специална продукция. Дейността му е 

ограничена, бъдещето му зависи от държавната политика по отношение развитие на 

военно-промишления комплекс. Въпреки това, той е единот най-големите работодатели в 

общината; 

 Ромаутопласт България ООД - бивш завод за технологично оборудване, 

приватизиран; 

 Филиални цехове на “М+С Хидравлик” АД – Казанлък; 

Разположени са в селата Ягода и Ветрен. Окомплектовани са със съвременно оборудване 

и са осигурени с достатъчно поръчки. Произвеждат детайли за хидростатични кормилни 

управления и хидравлични мотори; 

 “ЛОМАР” ЕООД – с. Дъбово. 

Дървообработващо предприятие. Предприятието е с италианско участие и произвежда 

чадъри, сенници, шатри; 

 Производствен цех към “Европа Трико”, гр. Севлиево в град Мъглиж. 

Оборудван е със съвременна техника, Производството му има осигурен пазар; 

 Фирма за прозводство на трикотаж в град Мъглиж 

Община Мъглиж разполага със сериозен потенциал за развитие на производства на 

основата на местни ресурси преди всичко от селското (преработка на зеленчуци и 

плодове) и горското стопанство (дървопреработване, производство на дървени изделия). 

Необходимо е, обаче, да се заложи на изграждането на мощности, базиращи се на нова 

техника и високи технологии. 

3.9. Селско и горско стопанство 

Земеделските земи заемат основна част от общинската територия – 37% при средна 

стойност за страната 58.7%. Земеделските територии се намират в източната част на 

Казанлъшкото поле и най-ниските части на старопланинските склонове. Те са основен 

ресурс за развитие на селското стопанство в Общината. За периода 2012-2013г. общата 
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площ на земеделските земи в Общината е нарастнала с 292 дка, като обработваемите 

земеделски земи са нарастнали с 361 дка.  

Основни производствени структури в аграрния сектор в гр. Мъглиж и селата 

Дъбово, Ветрен, Тулово, Шаново, Юлиево и Зимница са земеделските кооперации. 

Регистрираните земеделски производители на територията на Общината към 2010г. са 

190, към 2011г. са 171 и през 2012г. са 195. Произведената селскостопанска продукция в 

Общината за периода 2010- 2012г. по видове култури има значителен ръст на 

произведената продукция от пролетни култури - житни култури, пролетни култури, 

насаждения.  

Наличните пасища и мери са добра възможност за изхранване на животните на 

открито и са предпоставка за снижаване себестойността на отглежданите животни. 

Наблюдава се значително увеличение на отглежданите пчелни семейства. 

Горските ресурси на територията на общината се стопанисват от Държавно 

лесничейство, гр. Мъглиж и трите му горско-стопански участъка - Селце, Средногорски и 

Дъбово-Борущица, което е териториално поделение на Югоизточно държавно 

предприятие – Сливен. Горският фонд в общината е 22 049 ха, разпределени както следва: 

 

Таблица 1 Горски фонд на община Мъглиж: 

Населено 

Място 

Горски фонд /ха/ Към територията на 

общината 

гр. Мъглиж 2 862.5 13,17 % 

с. Борущица 3 419.3 15,74 % 

с. Ветрен - 4,85 % 

с. Дъбово 4 055.45 18,66 % 

с. Зимница 423.0 1,95% 

с. Селце 5 252.5 24,17 % 

с. Сливито   1 912.6 8,8 % 

с. Тулово  107.9 0,50 % 

с. Шаново   1 420.0 6,54 % 
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3.10. Защитени територии флора и фауна 

На територията на община Мъглиж има няколко защитени територии – Природен 

парк Българка, намиращ се в с. Селце и следните природни забележителности – Големия 

скок, град Мъглиж, Момите, град Мъглиж, Малкия скок, град Мъглиж, Винишки камък – 

град Мъглиж, Чепелев камък, град Мъглиж. Защитена местност Мъглижка клисура, град 

Мъглиж.  

Горските ресурси на територията на общината се стопанисват от Държавно горско 

стопанство гр. Мъглиж. Забелязва се тенденция към постепенното намаляване на горския 

фонд. Тези промени, макар и не в критични размери, изискват сериозно внимание от 

страна на местната управа. Това би било условие за запазване на екологичното равновесие 

и възможност за развитие на дърводобива и туризма в общината. Причина за намаляване 

на горските ресурси е нерегламентираната сеч, извършвана безконтролно. 

Характера на растителността в общината и нейното географско разпространение се 

обуславят от особеностите на почвено – климатичните условия. Следи от естествена 

растителност се наблюдават покрай реките, която е представена от влаголюбиви горски 

видове – върба, топола, елша. В равнинно - хълмистия горски пояс преобладават смесени 

гори от цер, благун, зимен дъб. Във височинно отношение преобладават гори от зимен 

дъб, смесени широколистни гори от бук, благун, габър, мъждрян, зимен дъб и явор. В най 

– горния среднопланински горски пояс преобладават буковите гори, които в по-високите 

части са смесени със смърч. Върху ливадните площи се установяват редица естествени 

тревни растения – детелина, великденче и други. Има и много диворастящи лечебни 

растения – мащерка, равнец, риган, жълт кантарион. Климатичните условия и 

разнообразния релеф предопределят богатото фаунистично разнообразие на общината. 

Срещат се 49 вида бозайници, 18 вида влечуги, 11 вида земноводни, 227 вида птици. Река 

Тунджа и горните течения на планинските реки предлагат голямо видово разнообразие на 

рибите. 

с. Юлиево  318.0 1,46 % 

с. Ягода  904.0 4,16 % 

Общо   21728.85 100 % 
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3.11. Селищна мрежа и урбанизация  

 

 Селищна мрежа. 

Община мъглиж се формира на базата на селищна мрежа, състояща се от 15 

населени места. Административен център е град Мъглиж. В административната структура 

на общината се включват 6 кметства в селата Тулово, Ягода, Юлиево, Дъбово, Зимница и 

Ветрен, управлявани от пряко избрани от населението кметове. Останалите 3 кметства в 

селата Шаново, Борущица и Радунци се управляват от кметски наместници, избрани от 

Общинския съвет. 

Селищната мрежа в община Мъглиж е сравнително равномерно изградена. 

Формирането и е повлияно преди всичко от преминаващите през общината основни за 

страната пътни артерии. Основен фактор за образуване и развитие на населените места са 

Главен път I-6 и успоредната на него главна ж.п. линия 3, преминаващи през територията 

на общината. Средното разстояние на населените места от центъра – гр. Мъглиж е под 10 

км., а средната отдалеченост  между тях е около 5км. 

Съгласно квалификацията на населените места, по смисъла на териториалното и 

селищно устройство, населените места в Общината попадат в следните категории: един 

много малък град – гр. Мъглиж (население под 10 хил. жители ), четири средни села – 

Ветрен, Дъбово, Тулово и Ягода (население от 1000 до 2000 жители), три малки села 

Шаново, Юлиево  и Зимница (население от 250 до 1000 жители) и седем много малки села 

– Борущица, Бънзарето, Държавен, Радунци, Селце, Сливито и Яворовец (население до 

250 жители). По данни на НСИ към 2011г. с. Бънзарето и с. Държавен са почти 

обезлюдени. 

Съгласно категоризациятя на общините, община Мъглиж попада в четвъратат 

категрия.  

Урабнизацията в община Мъглиж като цяло е на много ниско ниво. Съществуват и 

чувствителни различия в степента на благоустроеност на отделните населени места в 

общината.  

Като цяло селищната среда се характеризира с добри качества по отнощение на 

наличието на зелени площи в населените места не е добро, но в същото време следва да се 
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отбележи, че по- голямата част от тях се намират в една сравнително чиста екологична 

среда – в планински райони и в непосредствена близост до големи горски масиви, а край 

град Мъглиж е разположен лесопарк с площ 125 дка.  

Община Мъглиж се характеризира с важно стратегическо разположение – през 

територията на общината преминават два главни коридора – Европейският транспортен 

коридор №9, свързващ Европа през Дунав с Бяло море, пресичащ общината в посока север 

– юги националният транспортен коридор, преминаващ през територията й в посока 

запад- изток. 

Наличие на железопъни гари с важни разпределителни функции за железопътната 

мрежа на страната. 

 

 Жилищен фонд, домакинства и семейства.  

По данни на НСИ в края на 2011г. общият брой жилища в общината е 6705 като 

основната част от тях – 2160 са построени до 1949г. Много по - голям брой от тях са в гр. 

Мъглиж, и селата Ягода, Ветрен, Тулово и Дъбово. Разположени са неравномерно. Голяма 

част от жилищата са в недобро състояние поради липсата на инвестиции за по-сериозни 

ремонти. Основна част от жилищата са на физически лица. Съвсем незначителен дял се 

пада на жилища собственост на търговски дружества, обществени или кооперативни 

организации, както и жилищата, които са собственост на общината.  

Сериозен проблем предствлява липсата на канализация във всички селища на 

общината. Изградеността на канализационната мрежа и пречиствателни съоръжения за 

преработка на отпадните води са съществени фактори за качеството на жизнената среда в 

населените места. В същото време е на лице и опасност от замърсяване на плитките 

подпочвени води в близот до населените места.  

3.12. Социално-демографска характеристика  

Община Мъглиж е една от 11-те общини в област Стара Загора и заема 7,55% от 

територията на областта. По брой население се нарежда на 7-мо място, а гъстотата на 

населението е 26,2 души/км
2 

– значително по ниска от средната за област Стара Загора 

(64,7 душ/км
2 

). По данни на НСИ към 31.12.2015г. населението на община Мъглиж е 9 

972 жители. Населението на град Мъглиж е 3500 жители, а в селата е 6 809 жители.
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Населено 

място Население 2011 Население 2012 Население 2013 Население 2014 Население 2015 

 

мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо 

Мъглиж 1 621 1 635 3 256 1 608 1 620 3 228 1 607 1 614 3 221 1 579 1 593 

 

3 172 

 

1 573 

 

1 590 
 

3 163 

Борущица 33 42 75 33 37 70 30 35 65 28 32 60 22 24 46 

Бънзарето 14 17 31 12 14 26 7 8 15 5 7 12 2 3 5 

 Ветрен 505 510 1015 501 510 1011 500 506 1006 497 503 1000 536  543  1079 

Дъбово 526 536 1062 523 536 1059 525 530 1055 522 528 1050 523 530 1053 

Държавен   4 6 
10 

2 4 
6 

1 1 
2 

1 0 
1 1 0 1 

Зимница 281 296 577 282 290 572 322 345 567 275 289 564 269 274 543 

Радунци 46 54 
100 

45 50 
95 

42 48 
90 

43 45 
88 27 34 61 

Селце 20 22 42 17 22 39 15 20 35 15 17 32 5 7 12 

Сливито 22 26 48 20 24 44 18 22 40 17 21 38 7 9 16 

Тулово 510 520 1030 510 516 1026 505 516 1021 507 513 1020 549 551 1100 

Шаново 176 182 358 175 177 352 165 182 347 167 179 346 176 186 362 

Юлиево 251 258 509 250 256 506 238 263 501 248 252 500 257 250 507 

Яворовец 3 6 9 3 6 9 2 4 6 2 3 5 1 1 2 

Ягода 1016 1021 2037 1013 1020 2033 1008 2021 2029 1012 1016 2028 1007 1015 2022 

Всичко за 

селата  3407 3496  6903 3 386 3 462 6 848 3 353 3 426 6 779 3 339 3 405 

 

 

6 744 

 

 

3 382 

 

 

3 427 

 

 

6 809 

Ваичко за 

общината  5 028 5 131 10 159 4 994 5 082 10 076 4 960 5 040 10 000 4 918 4 998 

 

9 916 

 

4955 

 

5017 

 

9 972 
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По данни от последното преброяване, населението на Общината към 2015г. 

наброява 9 972 души или 2.85% от населението на област Стара Загора. Средната гъстота 

на населението е 24.2 души/км2 като варира от населени места без постоянно население, 

каквито са селата Бънзарето и Радунци, до административния център – град Мъглиж, с 

население 3 163 души. За периода 2011-2015г. се наблюдава намаляване броя на 

населението в Общината с общо 187. В общинския център гр. Мъглиж и селата Ягода, 

Ветрен, Дъбово и Тулово е концентрирано 82% от цялото население на общината. С 

относително стабилно демографско развитие се характеризират селата Ветрен, Дъбово и 

Тулово. В с. Шаново и с. Юлиево преобладава възрастното население. Село Ягода е с 

относително голям процент турско и купанарско население, но и със силно изразен 

миграционен процес. Подобен процес на силно намаляване броя на живеещите през 

последните години се наблюдава и в балканските села, в които живеят предимно 

възрастни хора. В с. Зимница се наблюдава увеличаване на броя на населението, но трябва 

да се отбележи, че 84 % от населението е от ромски произход.  

 

II. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ ЗА 

БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ  

 

Въз основа на направения анализ и оценка на действащото законодателство и 

програмни документи са формулирани следните изводи и препоръки: 

 Приетите наредби за управление на отпадъците и местните данъци и такси на Община 

Мъглиж са в съответствие с ЗУО и в частично с промените в ЗМДТ по отношение на 

новите разпоредби относно формирането на таксата за битови отпадъци.  

 Наредбата за управление на отпадъците на община Мъглиж е необходимо да бъде 

актуализирана съгласно последните изменения на Законът за управление на 

отпадъците; 

 Община Мъглиж, като община участваща в Регионалната система за управление на 

отпадъците – регион Стара Загора, трябва да отрази в общинската наредба 

решенията на общото събрание на сдружението относно бъдещото депониране и 
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транспортиране на отпадъци на ПС Казанлък и Регионалното депо за отпадъци в 

град Стара Загора;  

 Да се акуализира частта, свързана със строителните отпадъци. 

 Наредбата за таксите ще трябва да се измени и допълни с оглед измененията в чл. 

67, ал. 2 от ЗМДТ, свързани с определяне размерът на таксата в случаите, когато не 

може да се установи количеството на битовите отпадъци, като се изчака 

приемането 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, която се очаква да влезе в сила от 01.01.2017 г. 

 Наредбите са напълно достъпни на сайта на община Мъглиж секция 

„Администрация”, раздел „Наредби”.  

 Изготвяни са годишни отчети по разработените програми за опазване на околната 

среда и управление на отпадъците;  

 Не е разработена Програма за опазване на околната среда с период до 2020 г. 

Необходимо е изготвянето ѝ.  

В тази част са посочени най-важните констатации и изводи от направения анализ на 

отпадъците:  

 Всички населени места са включени в организирана система за сметосъбиране и 

транспортиране на битовите отпадъци; 

  Във всички села са поставени съвременни съдове тип „Бобър“ за събиране на битови 

отпадъци и кофи за събиране на отпадъци;  

 Нормата на натрупване на община Мъглиж е със сравнително устойчиви стойности през 

годините и средна стойност – 180 кг./ж./год.). При сравнителната съпоставка на данните за 

нормата на натрупване на отпадъците в общината се забелязва, че тя е с по-ниски 

стойности от тази на областта и по-ниска от средната за страната;  

 Направен е анализ на морфологичен състав на битовите отпадъци, от който могат да се 

направят следните изводи: най-голяма част от отпадъците са хранителни и градински, 

Делът на отпадъците, които могат да се рециклират и ползват повторно (хартия, картон, 

стъкло, метали, пластмаси) е 19%. Голяма част от хранителните и градинските отпадъци 

от своя страна подлежат на компостиране и използване на получения компост;  
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 В община Мъглиж е въведена система за разделно събиране на отпадъците от опаковки 

от 2009 г. Сключен е договор с организация по оползотворяване „Екопак“ АД Системата 

включва  точки с общо 82 двуцветни контейнери, разположени на територията на община 

Мъглиж, което прави относителен дял на обхванатото население – ПРОГРАМА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 2016-2020 Г. 50% през 2014 

г.; най-голямо е събраното количество от хартия и картон в контейнерите за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки;  

 Не е въведена система за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци;  

 Постигнатите резултати относно изпълнението на заложените цели за подготовка за 

повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали от хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло от домакинствата са достатъчни и не поставят в риск изпълнението на 

целите за 2016, 2018 и 2020 г.;  

  По отношение на масово разпространените отпадъци с изпълнители са сключени 

договори за следните видове отпадъци:  ИУЕЕО и НУБА;  

 На територията на община Мъглиж няма действаща ГПСОВ и затова е невъзможно 

да се направи анализ на отпадъците от утайки от ГПСОВ; 

 Няма отчестност за количествата строителни отпадъци. Необходимо е за периодът 

на действие на програмата да се води точна отчетност за количествата на този вид 

отпадък. 

В този раздел от анализа са представени основните изводи и препоръки, които са 

формулирани на основата на анализа за инфраструктурата за отпадъци на 

територията на община Мъглиж: 

1. Изградено е регионално депо за управление на отпадъците на регион Стара Загора – 

община Мъглиж е член на регионалното сдружение за управление на отпадъците; 

2. Изградена е ПС в град Казанлък за временно съхранение на отпадъците; 

3. Отпадъците на град Мъглиж се депонират на съществуващото депо в град Казанлък.   

4. На територията на регионално депо Стара Загора има изградена компостираща и 

сепарираща инсталация; 

5. Общината е осигурена с достатъчен брой съдове и е необходимо само да се следи за 

техният ремонт, в случай на амортизация.  
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5. На територията на община Мъглиж няма съществуващо депо, което подлежи на 

рекултивация; 

6. Не са налични съдове за въвеждане на домашно компостиране, при въвежданетото на 

такава система е необходимо закупуването им.  

7. Сметосъбиращите и сметоизвозващите автомобили са с достатъчен брой и капацитет.  

8. Необходимо е да се предприемат мерки, свързани с въвеждането в екплоатация на ПС 

Казанлък и депонирането на отпадъци до Регионално депо Стара Загора.  

 

Основни изводи от анализа на институционалния капацитет в сферата на управлението 

на отпадъците, с акцент върху контролните функции, са представени по-долу: 

1. Отговорните лица по управлението на дейностите с отпадъците са Общински съвет, 

Кмет, заместинк кмет УРХДЕИ, Експерт от Дирекция УРХДЕИ. 

2. Препоръчва се увеличаването на щатната бройка с поне още един (1бр) служител, който 

да бъде назначен в дирекция УРХДЕИ и отделянето на самостоятелна длъжност за 

управление на отпадъците, която да обхваща изпълнението на дейности, свързани с тази 

политика на общината;  

3. Служителите, пряко свързани с опазване на околната среда и в частност с управлението 

на отпадъците са обезпечени с нужната материално-техническа и информационна база; 

4. За повишаване на професионалния капацитет е препоръчително служителите, 

ангажирани с дейностите по опазване на околната среда и в частност с управлението на 

отпадъците, да участват в семинари, работни срещи, обучения и други, организирани от 

МОСВ, Организации по оползотворяване, Браншови организации, РИОСВ, Регионални 

сдружения, проекти на администрацията по ОПАК и други.  

 Основни изводи от анализа на замърсени в миналото площадки – на територията 

на община Мъглиж няма съществуващо депо. Често срещан проблем са 

нерегламентираните изхвърляния на отпадъци. В общинската Наредба за УО, кметът е 

определил размерът на глобата и санкцията за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. 

Препоръката е да са правят информационни кампании, свързвани с повишаване 

отговорността на всеки един гражданин и участието им като „Еко инспектори”, 

докладващи кой осъществява дейността по нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на 

община Мъглиж.  
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В тази част са направени основни изводи от извършения анализ на организационните 

схеми за управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и 

такси за услугите: 

 

С оглед измененията на чл. 67, ал. 2 от ЗУО в сила от 01.01.2015 г. свързана с определяне 

размера на таксата в случаите, когато не може да се установи количеството на битовите 

отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално 

върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на 

недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена, наредбата на 

община Мъглиж не отговаря на нормативните изисквания и следва да се актуализира;  

 Средствата, които общината събира от такса битови отпадъци не покриват разходите 

за управление на отпадъците;  

 С оглед нарастващите отчисления и такса за битови отпадъци е необходимо да се 

повиши събираемостта на таксата и намерят начини за намаляване на разходите. В 

тази връзка е целесъобразно да се проучат и използват възможностите по европейски и 

други публични средства за финансиране на разходите за управление на отпадъците;  

 Други мерки при недостиг на приходите, като завишаване на таксата битови отпадъци 

въз основа на завишаване размера на отчисленията, завишаване на разходите на 

извършваната услуга по събиране и транспортиране на отпадъци не се препоръчват с 

оглед на поносимостта за плащане на услугата от местното население и на база на 

проведеното анкетно проучване.  

Обобщени изводи от анализа на информирането на обществеността по въпросите на 

управление на отпадъците са представени по-долу: 

За информиране на обществеността Общинска администрация - Мъглиж използва 

предимно поставянето на съобщения, обяви, организирането на срещи с представители на 

местни предприятия, арендатори, търговски фирми и домоуправители, както и 

публикуването на информация на интернет страницата на общината;  

 Общината ежегодно прилага различни мерки във връзка с провеждането на 

разяснителни кампании сред населението относно дейностите по управление на 

отпадъците;  
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 В Общината са налични стратегически документи, в които да са указани и/или 

включени мерки за водене на информационно-разяснителна политика;  

 Достигнатите резултати до тук по отношение на информираността и предоставянето на 

информация на гражданите са добри, необходимо е да продължи регулярното 

провеждане на информационните кампании за населението, с цел увеличаване на 

възможностите на Общината за достигане на набелязаните мерки в развитието на 

дейността по управлението на отпадъците;  

 Направено е анкетно проучване сред местните заинтересовани страни, което е основа 

за изграждането на програма за УО в съответствие с местните нужди.  

Резултатите от анализа на информационното обезпечаване за отпадъците и 

дейностите с отпадъци показват, че:  

 Събираната информация в Община Мъглиж по отношение на сключения договор с 

изпълнител за извършване на дейности по управление на отпадъците е достатъчна, 

пълна и надеждна. Същото важи и за информацията, предоставена от назначените 

служители в системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци. Въз основа 

на предоставените данни могат да се подготвят различни справки, отчети, програми, 

стратегии и др.;  

 Основен проблем е събирането на информация от лицата, които извършват дейности 

по управление на отпадъци на територията на Общината самостоятелно;  

 Необходимо е в Общината да се създадат ясни правила за събиране на информация за 

образуваните отпадъци от тези лица и площадки. Също така е необходимо да се 

извършват периодични проверки от служители на дирекция УРХДЕИ, с което да се 

контролира дейността на площадките, на които се предават отпадъци, както и 

достоверността на данните.  

Прогнози: 

1. Населението на община Мъглиж ще намалее с около 461 жителя за 2020. Такава е и 

тенденцията за намаляване на броя на населението за област Стара Загора. 

2. Нормата на натрупване на отпадъци е под определената срдна стойност за този тип 

населени места.  
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3. Прогнозираното количество генерирани битови отпадъци за периода до 2020 година 

намалява, в съответствие с прогнозата за населението, намаляващата норма на натрупване, 

в следствие от предприетите мерки на общината за предотвратяване на образуването на 

битовите отпадъци и допускането, че нормата на нарастване в общината ще е по-малка от 

нарастването на БВП в страната;  

4.  Въвеждането на системата за домашно компостиране и системата за компостиране 

чрез инсталация до 2020 г. ще допринесе за предотвратяване на депонираните количества 

хранителни и градински отпадъци; Очаква се да бъдат обхвани около 7% от 

домакинствата в общината  

III. SWOT АНАЛИЗ 

Силни страни Слаби страни  

 Въведено организирано сметосъбиране 

и сметоизвозване на битовите отпадъци 

за всички населени места в общината; 

 Въведено разделно събиране на 

отпадъците от опаковки: хартия, картон, 

пластмаса, метали и стъкло;  

 Въведено разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци;  

 Разработена Програма за управление на 

отпадъците до 2020 г.;  

 Изготвени сезонни доклади за 

морфологичния състав на отпадъците в 

общината за 2015;  

 Осигурени услуги по управление на 

битовите отпадъци – сметосъбиране и 

сметоизвозване, обезвреждане, разделно 

събиране на опасните отпадъци; 

 Изградена ПС Казанлък за временно 

съхранение на отпадъците; 

 Изградени регионално депо Стара 

Загора за неопасни отпадъци и 

сепарираща инсталация, съобразно 

съвременните екологични изисквания; 

 Осигуреност с транспортни средства и 

съдове за събиране на битови отпадъци, 

включително разделно събрани;  

 Съответстваща местна нормативна 

рамка на действащото законодателство в 

сферата на отпадъците, в частност 

местните данъци и такси;  

 Не е въведена система за разделно 

събиране на биоразградими отпадъци и 

домашно компостиране;  

 Липса на транспортни средства и съдове 

за домашно компостиране и съхранение 

на биоотпадъци;  

 Липсва стъатистика за количеството на 

инертните отпадъци в динамичен ред 

(съществува такава само за 2015) ; 

 Липса на информационна общинска 

система за мониторинг и контрол на 

дейностите по управление на 

отпадъците;  

 Недостатъчен капацитет за управление 

на отпадъците във връзка с нарасналите 

изисквания за управление на отпадъците 

на местно ниво.  
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 Силен интерес от населението към 

екологичните проблеми и нарушаване 

на приетите нормативни разпоредби във 

връзка с отпадъците;  

 

 

Възможности Заплахи  

 Използване на оперативните програми 

за подобряване качеството на 

управление на отпадъците; 

 Въвеждане на система за домашно 

компостиране на градинските и 

хранителни отпадъци; 

 Позитивна прогноза за достигане целите 

за региона при използване на 

компостиращата инсталация, 

разположена на РДБО Стара Загора; 

 Промяна на обществените нагласи в 

посока екологосъобразно и ефективно 

управление на отпадъците; 

 Подобряване на административния 

капацитет в сферата на отпадъците; 

 Въвеждане на общинска 

информационна система за мониторинг 

и контрол на отпадъците; 

 Изграждане на единна интегрирана 

информационна система в общината за 

управление на отпадъците на 

национално ниво; 

 Подобряване на информационната 

политика в общината в областта на 

управление на отпадъците; 

 Засилване на контрола върху граждани 

и юридически лица на територията на 

общината за спазване на нормативните 

 

 Средна покупателна способност на 

домакинствата и трудност на 

нискодоходните групи да отделят 

допълнителни средства за услуги и 

дейности, свързани с управление на 

отпадъците;  

 Значително увеличение на разходите за 

управление на битови отпадъци и 

необходимост от повишаване на такса 

битови отпадъци за населението във 

връзка с неспазване на регионалните 

цели за отпадъци;  

 Изхвърляне на отпадъци от населението 

на нерегламентирани сметища;  
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изисквания; 

 Въвеждане на „електронна община” 

 Осигуряване „зелен“ телефон за 

жителите. 

 

IV. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

1. Стратегически и оперативни цели 

В съответствие с изискванията на ЗУО целите на общинската програма за управление на 

отпадъците са взаимствани от Националния план за управление на отпадъците.  

Принципите за определяне на стратегическите цели са следните:  

 Релевантност;  

 Реалистичност на подхода;  

 Мотивираност;  

 Прозрачност;  

 Ангажираност;  

 Хармонизираност.  

 

В съответствие с новата политика за управление на дейностите по отпадъците и 

въведената йерархия за управлението и третирането им, настоящата програма определя 

рамката за поетапно достигане на следните цели, съответстващи на Национален план за 

управление на отпадъците 2014-2020 г. (НПУО):  

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване;  

Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци;  

Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;  

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците.  
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2. Алтернативи за постигане на целите 

Предвижданията на настоящата програма относно постигането на целите са да бъдат 

изпълнявани чрез подпрограми. Подпрограмите имат за цел да подпомогнат изпълнението 

на стратегическите цели чрез предлагане на мерки и подходи за постигането им, което да 

улесни администрацията. Предвидено е за всяка конкретна цел да бъдат изпълнявани 

следните подпрограми: 

Таблица 2 Стратегически цели и подпрограми  

Стратегически цели Подпрограми 

Цел 1: Намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и 

насърчаване на повторното им 

използване  

 

 

ПОДПРОГРАМА за предотвратяване 

образуването на отпадъци 

 

 

 

 

 

 

Цел 2: Увеличаване на количествата 

рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване и предотвратяване на риска от 

депонираните отпадъци 

ПОДПРОГРАМА за 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 

постигане на целите за биоразградимите 

битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците  

 

ПОДПРОГРАМА за изпълнение на 

изискванията и целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци  

 

ПОДПРОГРАМА за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци  

 

ПОДПРОГРАМА за достигане на целите за 

подобряване на йерархията на управление на 

другите потоци отпадъци и намаляване на 

риска за околната среда от депата за битови 

отпадъци 

Цел 3: Управление на отпадъците, което 

гарантира чиста и безопасна околна среда  

ПОДПРОГРАМА за информационно 

осигуряване, запазване и подобряване на 

административния капацитет на общината по 
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 управление на отпадъците  

Цел 4: Превръщане на обществеността в 

ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците 

ПОДПРОГРАМА за прилагане на 

разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на управление 

на отпадъците 

 

V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

Планът за действие с подпрограмите включва описание на дейностите и необходимите 

мероприятия за изпълнение на националното законодателство на местно ниво, както и 

краткосрочни и дългосрочни мерки и инвестиции, които Общината следва предприеме за 

правилното изграждане и управление на политиката, свързана с отпадъците.  

Подпрограмите са съобразени с приоритетните цели заложени в програмата, като 

включват всички свързани с изпълнението им разходи, мероприятия и дейности, както и 

отговорните лица за изпълнението им.  

Включените мерки и дейности са възможно най-обобщителни с цел да обхванат всички 

съпътстващи мероприятия, които следва да извърши Общината до приключването на 

периода на действие на програмата.  

В подпрограмите и плановете към тях са включени и обобщени различните законодателни 

задължения на местната власт, както и конкретните предложения за тяхното изпълнение.  

Конкретизирането на сроковете в плановете цели улесняване на местната администрация 

при изготвянето на годишните мерки, планове, финансови разчети и други дейности във 

връзка с управлението на отпадъците.  

Съобразно принципите и политиките на Община Мъглиж, подпрограмите и плановете за 

действие могат да бъдат допълнени и/или променени от органът, който приема 

програмата, при смяна на възгледите и приоритетните цели за изграждане на политиката 

за управление на отпадъците в Общината и при смяна на законодателната рамка, която ги 

определя. 
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1. Подпрограма с мерки за преодтвратяване образуването на отпадъците; 

1.1. Въведение и основни положения 

Рамковата директива за отпадъците задължава страните членки да разработят програми за 

предотвратяване на образуването на отпадъци. За първи път в България такава програма е 

разработена в рамките на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2014-

2020.  

Целта на тази подпрограма е насърчаване на населението, фирмите и институциите от 

страна на Общината към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване 

образуването на отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло 

да се намали образуването на отпадъците, там където е възможно.  

Мярката е необходима поради все по-голямото нарастване на образуването на отпадъците, 

както на национално, така и на световно ниво. Образуването на отпадъци е все по-голям 

нарастващ проблем, който оказва значително негативно влияние към околната среда и към 

здравословното състояние на хората, за който следва да се предприемат конкретни мерки 

за ограничаването му.  

Предотвратяването на образуването на отпадъците цели да допринесе за намаляване на 

негативното влияние върху компонентите на околната среда, върху които влияе 

депонираният отпадък, чрез отделянето на газове и инфилтрат при протичащите процеси 

на гниене, както и върху намаляване използването на природни ресурси, неминуемо 

свързани с третирането и обезвреждането на отпадъци.  

Като цяло тази цел се изпълнява на национално ниво, тъй като тези мерки основно са 

насочени към производителите на продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци.  

Въпреки това мерките на местно ниво също са с голямо значение за постигане на 

изпълнението им. 

1.2. Място на предотвратяването на образуване на отпадъци в йерархията за 

управление на отпадъците 

Според ЗУО "отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се 

освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. Съгласно 

Директива 2008/98/Е0 под предотвратяване на образуването на отпадъци трябва да се 
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разбира: "Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с 

което се намалява:  

• количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или 

удължаването на жизнения им цикъл;  

• вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 

здраве;  

• съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите".  

Предотвратяването на образуването на отпадъци има най-висок приоритет в йерархията на 

управление на отпадъците. Най-общо, предотвратяване на образуването на отпадъци 

означава да не възникват отпадъци, тъй като веднъж възникнал, отпадъкът не изчезва, а 

само се променя като вещество чрез депонирането, изгарянето, рециклирането. 

1.3. Цели на подпрограмата за предотвратяване образуването на отпадъци 

 

Стратегическа цел: Намаляване на вредното действие на отпадъците, чрез 

предотвратяване образуването им.  

Оперативни цели:  

• Намаляване на количеството на отпадъци;  

• Намаляване на вредното въздействие на отпадъците.  

1.4. Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване на образуването 

на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки и 

предложение за индикатори за мерките 

На този етап в общината Мъглиж не са приложени конкретни мерки за намаляване на 

количеството на отпадъци и предотвратяване образуването на отпадъци. Това се дължи 

главно на факта, че досега националното законодателство не е вменявало такива 

изисквания на местната власт и не са били разработвани документи с указания за 

прилагане на мерки.  

Изискването за определяне на мерки и дейности за предотвратяване образуването на 

отпадъци за пръв път се поставя в приетият Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 

от 13.07.2012 г.), чиито текст пък е транспониран в българското законодателство от 

европейските директиви. Вследствие на това в разработения План за управление на 
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отпадъците 2014-2020 г. е разработена и Програма за предотвратяване образуването на 

отпадъци, което пък от своя страна задължава и местните власти да разработят 

подпрограми с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци към общинските 

програми за управление на отпадъците. 

Както по-горе е споменато мерките и дейностите по предотвратяване образуването на 

отпадъци са трудно изпълними на местно ниво, поради факта, че Общините нямат 

правомощия за ограничаване на производители на масово разпространени отпадъци, 

които са с основен принос към увеличаване количествата на отпадъците, но от своя страна 

могат да се въведат мерки на местно ниво, които също да окажат влияние върху 

предотвратяване образуването на отпадъци.  

Приложими мерки, които Общината може да приеме за предотвратяване и намаляване 

образуването на отпадъци на територията си са:  

 Насърчаване на населението към използването на опаковки - торбички, чашки и 

др., предназначени за многократна употреба;  

 Стимулиране на търговски магазини, предлагащи торбички за многократна 

употреба, чрез намаляване на ТБО;  

 Насърчаване на домашното компостиране;  

 Информационни кампании насочени към населението;  

 Зелени обществени поръчки
1
;  

 Провеждане на местна политика за разширена отговорност на производителя;  

 Проектиране и изграждане на център за повторна употреба, за поправка и 

подготовка за повторна употреба, включително осигуряване на съоръжения и 

техника за целите на дейността;  

Приложими мерки, които Общината може да приеме за предотвратяване и намаляване 

на риска от стари замърсявания с отпадъци са:  

                                                           
1
 процедури, чрез които 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   
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 Недопускане на локални замърсявания чрез осъществяване на периодичен контрол 

в населените места;  

 Идентифициране на всички стари замърсявания на територията на общината; 

 Набелязване и мониторинг на райони и/или участъци, които крият риск от 

замърсяване с отпадъци;  

 Изготвяне на план за действие, включващ всички засегнати места от стари 

замърсявания, определяне на финансов ресурс и техника за отстраняване на 

замърсяванията, финансиране на дейностите по почистване, определяне на 

длъжностни лица за извършване на контрол, определяне на етапи и срокове на 

изпълнение;  

  Повишаване качеството на услугите, свързани с управлението на отпадъците.  

Подробните мерки за изпълнение на подпрограмата са посочени в Таблица 4 План за 

действие на община Мъглиж за управление на отпадъците. 

2. Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за 

повторна употреба за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, 

пластмаса и стъкло; 

2.1. Въведение и основни положения 

Съгласно Закона за управление на отпадъците са поставени национални цели за разделно 

събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци както 

следва:  

- 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  

 

Изпълнението им е възложено на общините, включени в регионите за управление на 

отпадъците. Целта на тези мерки е да се увеличат количествата на рециклирани и 

оползотворени отпадъци и да се намали тяхното депониране на Регионалните депа. 
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Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и стъкла следва да се разглеждат като ресурс, от 

който могат да се извлекат както екологични, така и финансови ползи.  

Именно поради това е много важно всяка община да конкретизира и предприеме мерки за 

непопадането на тези видове отпадъци на Регионалните депа.  

В йерархията при управлението на отпадъците подготовката за повторна употреба се 

нарежда на второ място след предотвратяване образуването на отпадъците. Целта на тази 

подредба е именно максималното използване на отпадъците в колкото може повече 

направления.  

Следващо в подреждането е рециклирането, което цели превръщането на отпадъците в 

други суровини и материали, но разликата с подготовката за повторна употреба е, че тук 

за извършването на дейността е необходимо използване на много повече суровини.  

И накрая на предпоследно място се нарежда оползотворяване, което цели използването на 

отпадъците за превръщане в енергия, биогорива и др. 

 

2.2. Цел на подпрограмата 

Стратегическата цел на тази подпрограма е увеличаване на количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните 

отпадъци.  

Оперативната цел поставя конкретни изисквания за достигане на стратегическата цел, а 

именно: Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на 

битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло.  

Целите на подпрограмата са тези, които определят рамката и насоките за изпълнението й. 

Те целят улесняване на местната администрация при изпълнението на задълженията й, 

като поставят ясни и точни правила за това. 

2.3. Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки 

Съгласно нормативната уредба, отделянето на рециклируеми и оползотворими отпадъци 

от потока битови отпадъци се осъществява посредством сътрудничество с организациите 
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по оползотворяване на отпадъци от опаковки и чрез извършване на дейности по 

предварително третиране на отпадъците, преди тяхното депониране. 

Община Мъглиж е предприела мерки за разделното събиране на отпадъци от опаковки, 

чрез подписване на договор с организация по оползотворяване и чрез подписване на 

договор за предварително третиране на потока битови отпадъци.  

По Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковките Община Мъглиж е 

изпълнила задълженията си чрез въвеждане на два типа контейнери жълти за събиране на 

опаковки от хартия, пластмаса и метал и зелени - за стъклени опаковки. Моделът за 

разделно събиране включва добавяне само на два контейнера към наличните за битови 

отпадъци. Това значително улеснява гражданите при разделянето на отпадъците. Цветните 

контейнери се обслужват с различна техника, поради това е изключено събраните 

разделно отпадъци да се смесват. На територията на община Мъглиж са разположени по 

41 броя жълти и зелени контейнери, като са обхванати всички населени места. 

Наредбата въвежда и задължения на кмета на Общината за недопускане на посегателства 

и кражби на отпадъците от съдовете за разделно събиране на отпадъците от опаковки. 

Изпълнението му се осъществява посредством въвеждане на наказателна отговорност и 

санкции за неизпълнение на физически и юридически лица в общинските наредби, 

касаещи отпадъците и стриктно контролиране от страна на общинските служители, 

отговорни за дейността.  

С оглед на това могат да бъдат дадени следните препоръки за подобрение на системата:  

 Ежегодно оптимизиране на системата;  

 Ежегодно провеждане на информационни кампании, свързани с разделянето на 

отпадъците;  

 Постепенно увеличаване на системата както в града, така и в останалите населени 

места в общината;  



Програма за управление на отпадъците в Община Мъглиж – 2016-2020 

38 

 

 Пълна координация между Организацията и Общината, което позволява по-

ефикасен контрол върху системата;  

 Ежегодно разглеждане и при необходимост актуализиране на нормативната уредба, 

свързана с управлението на тези потоци отпадъци.  

За увеличаване на количеството рециклирани и оползотворени отпадъци е необходимо да 

се предприемат мерки и за тяхното насърчаване. Насърчаването трябва да е насочено 

основно към гражданите на общината, от които произтича по-големия поток на тези 

отпадъци.  

Конкретни мерки за изпълнение на целите могат да бъдат следните дейности:  

 Увеличаване на броя на контейнерите за разделно събиране на отпадъците там, 

където има недостиг и преместване от места, където има ниска използваемост; 

 Обвързване използването на системата с такса битови отпадъци на гражданите. Тук 

при определяне на механизма на изчисляване на таксата могат конкретно да се 

заложат изисквания за ефективно използване на системата и съответно насърчаване 

чрез намаляване на таксата (от определена етажна собственост, като блок, 

кооперация и/или квартал, район и др.);  

 Увеличаване на количествата на отпадъците, преминаващи през предварително 

третиране, преди тяхното депониране;  

 Търсене на съдействие от органите на реда за предотвратяване нерегламентираното 

изнасяне на отпадъци от контейнерите за разделно събиране на отпадъци;  

 Стимулиране разделното събиране на отпадъците чрез кампании, насочени към 

различни групи - деца от детски градини, училища, пенсионерски клубове, фирми, 

търговски вериги, работещи в различни институции и др. Тук могат да се отделят 

средства от ТБО и кампаниите да придобият състезателен характер, чрез който да 

се включат повече групи хора. Така например могат да се организират различни 

състезания и игри между децата за събиране и предаване на хартиени и картонени 
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опаковки, могат да се организират различни конкурси за рисунки, есета и др. на 

теми, свързани с разделното събиране на отпадъците и техния принос към околната 

среда;  

 Стимулиране изграждането на леснодостъпни площадки за предаване на отпадъци 

от страна на гражданите;  

 Насърчаване използването на продукти със съответната екомаркировка за 

рециклиране и/или оползотворяване;  

 Извършване на ежеседмичен контрол от страна на служители от общинска 

администрация за ползване на контейнерите за разделно събиране на отпадъците 

по предназначение;  

 Увеличаване размера на санкциите, заложени в общинските наредби при 

смесването на отпадъци и изхвърляне на рециклируеми и оползотворими отпадъци 

в контейнерите за битови отпадъци;  

 3. Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията 

на НПУО за биоразградимите и биоотпадъците; 

3.1. Въведение и основни положения 

Със Закона за управление на отпадъците и Националния стратегически план за поетапно 

намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 

(2010-2020) са поставени конкретни цели пред общините за намаляване на количествата 

депонирани биоотпадъци на депата за отпадъци и насочването на потока към други 

методи за третиране и оползотворяване.  

Общата цел е най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани 

биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, 

като целите се постигат поетапно всяка година.  

Законодателството, свързано с биоразградимите отпадъци, разделя процесите, 

съпътстващи намаляването на депонираните биоотпадъци на два етапа: разделното 

събиране на биоотпадъците и третирането на отпадъците. 



Програма за управление на отпадъците в Община Мъглиж – 2016-2020 

40 

 

3.2. Цел на подпрограмата 

 

Стратегическата цел, която поставя за изпълнение настоящата подпрограма е 

количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци да намалее под 50% от 

общото количество на същите отпадъци, образувани от общината през 2014 г.  

Оперативната цел, която подпомага изпълнението на стратегическата цел на 

подпрограмата е достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци. 

3.3. Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки 

 

В Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците са поставени конкретни изисквания 

за организирането на системи за разделно събиране на биоотпадъците. Целта е обхващане 

на почти всички източници на генериране на биоотпадъци, които да се събират и третират 

отделно от битовите отпадъци, като по този начин се избягва смесването на отпадъците и 

по-трудното третиране.  

Конкретните задължения на местната администрация са организирането на система за 

разделно събиране и третиране на тези видове отпадъци и изваждането им от системата на 

смесените битови отпадъци, чрез която да се изпълняват най-малко следните регионални 

цели:  

 до 31 декември 2016 г. – не по-малко от 25 на сто от количеството на 

биоотпадъците, образувани в региона през 2014 г.;  

 до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на 

биоотпадъците, образувани в региона през 2014 г.;  

 до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на 

биоотпадъците, образувани в региона през 2014 г.  

В наредбата са поставени и срокове за ежегодно представяне на информация и отчет пред 

МОСВ относно изпълнението на целите, както за Общината, така и за конкретния Регион, 
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разпределение на задълженията между Общините, участващи в региона, предприети 

мерки и дейности за достигане на целите, предоставяне на доказателства за изпълнение и 

др.  

На този етап Общината не е организирала изпълнение на задълженията си по Наредбата. 

Предвидените мерки, които подпрограмата цели за изпълнението на законодателството и 

подпомагане на местната администрация са:  

 Организиране на система за разделно събиране на биоотпадъци, включваща 

закупуване на съдове - специални кафяви контейнери за събиране на 

биоотпадъците при източника на образуване и специализирани транспортни 

средства, необходими за тяхното обслужване;  

 Провеждане на интензивни разяснителни кампании и брошури сред населението за 

изградената система;  

 Изготвяне на графици за периода и честотата на събиране и извозване на 

биоотпадъците, дезинфекциране и измиване на съдовете, с цел недопускане на 

разпространение на зарази;  

 След въвеждане на системата е необходимо промяна на общинската нормативна 

уредба с поставени изисквания, срокове и наказателна отговорност към гражданите 

относно ползването на системата;  

  Изготвяне на актуален морфологичен анализ на смесените битови отпадъци към 

2020 г. с цел определяне на състава и количеството биоразградими отпадъци в 

потока на смесените битови отпадъци за определяне на постигнатите цели от 

общината.  

Вторият етап от управлението на биоотпадъците включва тяхното третиране. Наредбата за 

третиране на биоотпадъците дава насоки относно начина на третиране, документите, 

които се изискват от лицата извършващи дейността, контрола и качеството на крайния 

продукт.  
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4. Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и 

отпадъци от разрушаване на сгради 

4.1. Въведение и основни положения 

 

Със Закона за управление на отпадъците са въведени национални цели за третиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци, както следва:  

- най-късно до 1 януари 2020 г. повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване 

на материали от неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности чрез 

заместване на други материали с отпадъци в количество, не по-малко от 70 на сто от 

общото им тегло, от което се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от 

изкопи в естествено състояние.  

Целите се постигат поетапно, като в подзаконовата нормативна уредба са указани, както 

сроковете, така и конкретните изисквания и проценти за всеки конкретен материал.  

Задълженията към местната администрация са събиране и третиране на строителни 

отпадъци от ремонтни дейности, образувани от домакинствата.  

За изпълнение на целите Възложителите на строително-монтажни работи са длъжни да 

изготвят и представят за одобрение в Общинската администрация планове за управление 

на строителните отпадъци по време на извършването на процесите на строителство, както 

и след това. 

4.2. Цел на подпрограмата 

Стратегическа цел на подпрограмата е увеличаване на количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда.  

Оперативната цел е достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради. 

4.3. Анализ и описание на съществуващото състояние  

В законодателството няма поставени конкретни изисквания за изграждане от страна на 

Общината на площадки за третиране на тези отпадъци, но същевременно с това 
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изискванията за третирането им са такива, че ако няма наличието на изградени площадки 

от частни лица, които и Общината да ползва, то тя, за да изпълни задълженията си, е 

длъжна да изгради своя собствена и/или да привлече инвестиции на територията си за 

изграждането й. По тази причина се планира към регионалния център за третиране на 

неопасни отпадъци да се изгради съоръжение за третиране на строителни отпадъци при 

проявен частен интерес.  

На този етап Общината не е изградила система за събиране и извозване на строителни 

отпадъци от домакинствата, а транспортирането им остава задължение на домакинствата и 

частните фирми, които извършват строителна дейност.  

Общините, като институции работещи с публични средства по различни оперативни 

програми, са задължени при строителство да спазват изискванията за влагане на 

рециклирани строителни материали, както следва: 

Таблица 3. Задължение на общините за влагане на рециклирани строителни материали  

Вид строителна 

дейност  

2014 2015 2016 2017 2018 1019 2020 

Строителство на 

сгради, 

финансирани с 

публични средства  

1%  1%  1%  1,5%  1,5%  1,5%  2%  

Строителство на 

пътища с публични 

средства 

5,0%  5,0%  8,0%  8,0%  8,0%  10,0%  10,0%  

Рехабилитация, 

основен ремонт и 

реконструкция на 

пътища, 

финансирани с 

публични средства  

2,0%  2,0%  2,0%  2,0%  3,0%  3,0%  3,0%  

Строителство, 

реконструкция и 

основен ремонт на 

други строежи от 

техническата 

инфраструктура, 

финансирани с 

публични средства 

3,0%  3,0%  5,0%  5,0%  6,0%  7,0%  8,0%  

Оползотворяване на 8,0%  9,0%  10,0%  11,0%  11,0%  11,0%  12%  
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СО в обратни 

насипи 

 

Спазвайки разпоредбите на ЗУО и по-конкретно разпоредбите на Наредбата за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, общински 

съвет при община Мъглиж е одобрил Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Мъглиж, като в глава II на нередбата е уредена организацията на 

дейностите по третиране на строителните отпадъци и излишните земни маси. Основните 

изисквания, свързани със управлението на строителните отпадъци на община Мъглиж са: 

Възложителят на строежа е отговорен за третирането и транспортирането на строителните 

отпадъци, като въз основата на писмен договор съгласно чл. 35 от ЗУО, транспортирането 

на строителните отпадъци се извършва въз основата на Искане по образец от Кмета на 

общината или упълномощено от него лице. При депонирането на строителни отпадъци, 

които са над 1 куб.м  и изкопни земни маси се заплащат такси, определени с Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Мъглиж, според обема им. В наредбата е вменено на оператора на депото да 

извършва контрол над допустимите количества за депониране и в случай на превишаване 

на количествата определени в разрешителното, операторът на депото може да отнеме 

разрешителното. Наредбата определя и вида и изискаванията към превозните средства, 

транспортиращи строителни отпадъци. В наредбата са заложени и целите за 

оползотворяване на строителни отпадъци, като целите са съобразени с изискванията на 

ЗУО.  

5. Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци  

5.1. Въведение и основни положения 

Управлението на специфични потоци масово разпространени отпадъци е вменено 

задължение за всяка местна администрация.  

В законодателството са поставени цели за достигане на разделното събиране и 

рециклиране на различните видове отпадъци на национално ниво - основно насочено към 
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организациите по оползотворяване и/или лица, изпълняващи задълженията си 

самостоятелно.  

Целите не могат да се постигнат без съдействието на органите на местната власт, които с 

помощта на организации и/или фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци 

организират разделното събиране на масово разпространените отпадъци, образувани от 

дейността на домакинствата.  

Подзаконовите документи за управлението на масово разпространените отпадъци се 

отнасят за всеки конкретен вид поотделно и поставят условия и изисвкания за 

осъществяване на дейностите по управлението им. 

Кметът на Общината е отговорен за събиране на отпадъците от населението, следователно 

и за организиране и подпомагане на дейностите по разделното събиране на масово 

разпространени отпадъци и предаването им за оползотворяване. 

5.2. Цел на подпрограмата 

 

Стратегическата цел е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци.  

Оперативната цел за изпълнението ѝ е изпълнение на целите за рециклиране и 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци. 

5.3. Анализ и описание на съществуващото състояние  

 

Община Мъглиж е определила основни насоки за масово разпространените отпадъци, 

както следва:   

Електрическо и електронно оборудване/ЕЕО/ 

Чрез Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

са вменени изисквания на местната администрация за оказване на съдействие на 

организациите по оползотворяване (ООп) при изпълнение на задълженията им за събиране 
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на ИУЕЕО и/или изпълнение, чрез участие в организираните системи за разделното 

събиране на тези отпадъци. Основните задължения за този вид отпадъци са вменени на 

производителите, които носят отговорност за третирането на тези отпадъци, чрез 

обратното приемане на продуктите, които са се превърнали в отпадък, а за третирането им 

ако е индивидуално се осъществява  чрез разрешително по ЗУО или чрез подписване на 

договор с организации за оползотворяване.  В общината е оказано съдействие и е сключен 

договор с ЕКОБУЛТЕХ АД за ИУЕЕО на което населението може да предава излезли от 

употреба домакински електрически и електронни уреди, луминесцентни лампи. 

Организацията по събиране на този вид отпадък е чрез кампании два пъти в годината, по 

предварително обявен график и предварително съгласуван с кмета на общината. 

Договорът е подписан през 2010 година.  

Батерии и акумулатори 

 

Изискванията в Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА) са идентични с тези в Наредбата за ИУЕЕО. В този случай Община 

Мъглиж е задължила всички търговски обекти, които предлагат на пазара батерии и 

акумулатори да поставят специални съдове за тяхното събиране, когато същите станат 

негодни за употреба. Община Мъглиж има подписан договор с Екобатери АД през 2009 

година. Определени са местат за разделно събиране на този вид отпадък, като е обхванта 

цялата община. Освен това е предвидено два пъти годишно събиране на този вид 

отпадъци. 

Масла и нефтопродукти  

 

Съгласно Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти задълженията 

на органите на местното самоуправление са:  

- определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на територията на 

общината;  

- съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от 

употреба масла и предаването им за оползотворяване.  
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В Наредбата за управление на отпадъците е регламентирано как се извършва тази дейност 

в общината. Необходимо е периодично да се актуализира списъка в случай на промяна на 

обстоятелствата. 

Негодни за употреба гуми  

 

Наредбата на община Мъглиж за управление на отпадъците относно ИУГ вменява отново 

същите изисквания както за по-горните специфични отпадъци, а именно определяне на 

места за събиране на ИУГ на територията на общината и съдействие за извършване на 

дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за оползотворяване. Проблемът 

с този вид отпадък е голям, тъй като в страната почти липсват рециклиращи предприятия 

конкретно за този отпадък, а той е силно разпространен. Малкото фирми и организации, 

занимаващи се с оползотворяването му не могат да покрият цялата страна, което създава 

допълнителни предпоставки за недоброто му управление. При този отпадък, поради липса 

на рециклиращи предприятия за Общината най-подходящ вариант е сключване на договор 

с оторизиран автосервиз за смяна на гуми, който вече има сключен договор за 

оползотворяване с ООп или лице, притежаващо разрешителен документ по ЗУО за 

предаване на негодните за употреба гуми 

Излезли от употреба моторни превозни средства  

 

Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства 

(ИУМПС) възлага задължения на кмета на общината отново за определяне на места и 

изграждане на общински площадки за събиране на ИУМПС, като тук изискването е 

поставено в случай, че лицата които пускат на пазара МПС не са изградили собствени 

такива.  

Едрогабаритни отпадъци, ОЧЦМ, опасни отпадъци  

 

Управлението на едрогабаритните отпадъци е важна част от цялостния процес на 

планиране на дейността, свързана с управлението на отпадъците в общината. В голямата 

си част едрогабаритните отпадъци съдържат голям процент рециклируеми материали като 

метал, дърво, желязо и др. предприети са действия в тази насока. В общинската Наредба 

за управление на отпадъците са вложени основните изисквания за ЕГО, които ще бъдат 
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извозвани на площадката за събиране на отпадъци, разположена на ПС Казанлък и 

Регионалното депо за отпадъци Стара Загора.   

6. Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 

административния капацитет на общината по управлението на отпадъци 

 

6.1. Въведение и основни положения 

Информационното осигуряване на дейностите по управлението на отпадъците е с важно 

значение при процесите на техния контрол. Необходимо е Общината да разполага с 

достатъчно и надеждни данни за различните видове и потоци отпадъци, с които борави 

или които се образуват на територията ѝ, но се управляват от други лица.  

Обобщението на информацията за генерираните отпадъци на територията на общината 

влияе и върху годишното изчисляване на целите за рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците, както и за намаляване количествата на отпадъците, депонирани на 

Регионалното депо.  

Едновременно с информационното осигуряване е важно Общината да разполага с 

квалифицирани кадри в администрацията, които да събират и обработват информацията, 

както и да изчисляват степента на постигане на годишните цели. 

6.2. Цел на подпрограмата 

Стратегическата цел на подпрограмата е управление на отпадъците, което гарантира 

чиста и безопасна околна среда.  

Оперативните цели за постигането ѝ са подобряване качеството на информацията, 

административния капацитет и местната нормативна уредба за отпадъците, в т. ч. 

прилагане на принципа „замърсителят плаща“. 

6.3. Анализ и описание на съществуващото състояние  

Предвид интензивната смяна на законодателството във връзка с промяната на 

концепцията за третиране на отпадъците в съответствие с европейските изисквания е 

направена актуализация и на Общинските наредби. 
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В община Мъглиж има разработена Наредба за управление на отпадъците – приета с 

решение № 244/31.10.2012 г на  ОбС Мъглиж Наредбата е инструмент, чрез който на 

местно ниво се извършва правен контрол върху дейностите по отпадъците.  

За ефикасно управление на дейностите по отпадъците е необходимо периодично 

изменение и допълване на Наредбата съобразно изискванията и задълженията на 

националното законодателство. Необходимо е създаване на ясни правила и задължения 

между общинските органи, гражданите и фирмите при управлението и ползването на 

системите за управление на различните потоци отпадъци, както и определяне на 

наказателната отговорност. 

Необходими са и мерки за увеличаване на информацията за образуваните отпадъци и 

прилагане на принципа „замърсителят плаща“ и промяна на нормативната уредба относно 

таксата за битови отпадъци. Мерки в тази насока са:  

 Изготвяне на нова методика за определяне на такса “битови отпадъци“ в 

Общината;  

 Определяне на количеството образувани битови отпадъци на база брой и 

вместимост на контейнерите на дадено лице или ползвател на услугата, заявило 

същите в Общината и определяне на таксата на база реалната сума за третирането 

и обезвреждането му;  

 Идентифициране и определяне на броя на ползвателите на организираните системи 

за събиране на отпадъци по населени места;  

 Изготвяне на оценка на приложимост на предложените методи в Методиката за 

определяне на такса „Битови отпадъци“;  

 Определяне на образуването на „ТБО“ на база количество образуван отпадък и 

прилагането му така, че събраната такса да покрива всички разходи за дейността;  

 Актуализиране на Наредбата за местните данъци и такси;  
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 Подпомагане на дейността по управление на отпадъците, чрез образуването на 

отпадъците в продукт – при компостиране на растителни отпадъци - продажба на 

готов компост; при преработка на отпадъците - продажба на рециклируеми 

отпадъци.  

С въвеждане на новите законодателни промени и принципи за управление на отпадъците 

се налага преразглеждане и разпределение на административния капацитет в Общината. 

Необходимо е предприемане на мерки относно:  

 Определяне на лица, които да извършват административната дейност, свързана с 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците;  

 Отговорни лица за водене на точна ежемесечна отчетност по отношение на 

управлението на отпадъците;  

 Определяне на отговорни лица и структури за изготвяне на програми, проекти, 

политики и цели по управлението на дейностите с отпадъците;  

 Увеличаване на административния капацитет относно извършването на ежедневен 

контрол върху граждани и фирми при управлението на отпадъците и ефективно 

прилагане на общинската нормативна уредба;  

 Постоянни обучения на длъжностните лица, отговорни за дейността за промените и 

спазването на нормативната уредба, различните форми и начини на финансиране 

на проекти, програми, стратегии, обучителни семинари за разработване на 

политики и системи за отпадъци и др., обучения, свързани с подготовка на 

проекти, провеждане на процедури за обществени поръчки и др.;  

  Определяне на длъжностни лица, отговорни за изготвяне и предоставяне на 

ежемесечни справки за отпадъците до компетентните органи - РИОСВ и МОСВ; 

 Отговорни звена за разработване на системи за мониторинг;  

 Лица, отговорни за поддържането на публични регистри и данни за отпадъците; 
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 Осигуряването на надеждни данни за образуваните, събраните, предадените за 

оползотворяване, рециклиране и обезвреждане отпадъци е най-важната основа в 

изграждане на политика за правилно третиране на отпадъците в Общината.  

Чрез поддържането на актуални данни за отпадъците могат да се предвиждат и реализират 

различни концепции, програми и насоки за действие.  

Примерни мерки, които Общината може да предприеме за това, са:  

 Изготвяне и периодично актуализиране на регистър на видовете генерирани 

отпадъци, начина на тяхното третиране, източник на образуване и бъдещо 

планиране за управлението им; 

 Извършване периодично на морфологичен анализ на образуваните отпадъци, чрез 

който да се следи за вида и състава на отпадъците;  

  Осигуряване на обществен достъп на данни за отпадъците в общината;  

 Поддържане на регистър на площадките в общината, на които могат да се предават 

за съхранение, оползотворяване или рециклиране различните потоци отпадъци; 

 Обезпечаване на дейността на фирмите, ангажирани с извършването на дейностите 

по отпадъците;  

 Изготвяне на справки и отчети относно процента на обхванато население от 

системите за разделно събиране на отпадъци, събраното количество от тях, 

оползотворения отпадък от системата и др.  

7. Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на управление на отпадъците; 

 

7.1. Въведение и основни положения 

Участието на обществеността е най-важния фактор при управлението на дейностите по 

отпадъците.  
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Всички предвидени мерки и цели в настоящата програма и разработените подпрограми 

към нея са неизпълними без привличане на съдействие от граждани, фирми, организации 

и др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане на ефективна политика за 

работа с обществеността.  

Взаимният обмен на информация между всички страни ще подобри организацията по 

управлението на отпадъците и ще подпомогне изпълнението на нормативните актове. 

7.2. Цел на подпрограмата 

Стратегическата цел на подпрограмата е превръщане на обществеността в ключов 

фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.  

Оперативната цел е подобряване на информираността и участието на населението и 

бизнеса относно дейностите по управлението на отпадъците. 

7.3. Анализ и описание на съществуващото състояние  

Общината е наложила през годините няколко кампании, които обхващат тематика за 

управлението на отпадъците и включват активно участие на населението.  

Наложила се през годините инициатива, в която активно се включват гражданите, е 

националната кампания „Да изчистим България за един ден". Общината активно участва в 

подготовката на мероприятието, както и в организацията по събирането на събраните 

отпадъци.  

Една от положителните дейности за въвличане на заинтересованите страни е подготвената 

и проведена анкета за нагласите на населението още в началният етап от подготовка на 

Програмата за управление на отпадъците на Мъглиж 2016-2020. Целевите групи към, 

които е насочено анкетното проучване са: граждани на община Мъглиж, бизенс сектор, 

общински съветници, представители на общинската администрация, НПО.  

Тези кампании, заедно с годишните пролетни и есенни почиствания в общината, се 

организират ежегодно и са станали традиция за гражданите, което е положителен 

показател за усилията, които се полагат, за да се привлече общественото внимание към 

дейностите по управлението на отпадъците.  
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Предприетите мерки обаче са недостатъчни предвид все по-нарастващите задължения на 

общините по третирането на отпадъците. Необходимо е увеличаване на кампаниите, чрез 

които да се ангажират възможно най-много граждани.  

Дейностите по управлението на отпадъците в общината трябва да станат напълно 

прозрачни, като същевременно с това се дадат и повече възможности на населението за 

участие в процесите.  

Необходимо е организиране на ежегодни информационни кампании и/или други 

дейности, чрез които населението да се запознава със задълженията както към него като 

генератор на отпадъци, така и към администрацията.  

Примерни мерки, които Общината може да предприеме в тази насока, са:  

 Поддържане на актуална информация за дейността чрез секцията в сайта на 

общината; 

  Създаване на лесни и достъпни условия за предложения и участия на 

обществеността в изграждане на политиката за управление на отпадъци, в 

изготвяне на нормативни документи, програми, стратегии, насоки и др.;  

 Организиране на различни мероприятия с участието на гражданите - ден на Земята 

(22 април), Световен ден на околната среда (5 юни), Седмица на мобилността (16-

22 септември), кампании за почистване на отпадъци, конкурси, свързани с 

управлението на отпадъците, разяснителни кампании, празненства, обществени 

прояви и др.;  

 Повишаване на екологичното съзнание чрез обучения и изготвяне на рекламни 

материали; 

  Осигуряване и поддържане на „горещ зелен телефон“ за подаване на сигнали, 

жалби, мнения и предложения, свързани с управлението на отпадъците. 
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Таблица 4. План за действие на община Мъглиж за управление на отпадъците 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩИНА 

МЪГЛИЖ 

ОБЩО (в хил.лв)  

ПОДПРОГРАМА № 1 ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

ОБЩО (в хил.лв.) 51 000 
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о
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    Индикатор Теку

щ  

Целеви  16 17 18 19 20 

Насърчаване на 

населението към 

използване на 

опаковки за 

многократна употреба, 

чрез обвързване с ТБО 

и провеждане на 

информационни 

кампании 

5 000 Общински 

бюджет 

Намаляване 

образуването 

на отпадъци и 

поетапно 

преминаване 

към 

използване на 

продукти за 

многократна 

употреба 

Брой 

проведе

ни 

информа

ционни 

кампани

и 

0 5 Община 

Мъглиж 

× × × × × 

Стимулиране на 

търговски магазини, 

0  Предостврат

яване 

Дял 

магазин

0% 50% Община × × × × × 
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предлагащи 

торбички за 

многократна 

употреба, чрез 

намаляване на ТБО 

образуванет

о на 

отпадъци 

и 

предлага

щи тези 

продукт

и 

Мъглиж 

Въвеждане на 

„електронна 

община” 

40 000 Общински 

бюджет 

Предоставени 

електронни 

услуги -

допълнително 

предотвратени 

отпадъци 

/офис хартия, 

консумативи/  

 

Въведен

а 

система 

за 

предоста

вяне по 

ел. път 

на 

админис

тративни 

услуги 

за 

населени

ето и 

бизнеса 

и за 

админис

триране 

на 

местни 

данъци и 

такси;  

Брой 

въведен

и 

електрон

ни 

услуги;  

0 До 

края 

на 

2020г. 

поне 

70% 

са ел. 

услуг

и  

Община 

Мъглиж 

 ×    

Информационни 6 000 Общински Ефективно 

използване на 

Бр. 

проведен

и 

0 2 Община   × × × 
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кампании за 

запознаване 

потребителите с 

възможностите за 

ползването на 

електронни услуги, 

предоставяни от 

общината на 

населението и 

бизнеса 

бюджет  системата 

„електронна 

община“  

 

информац

ионни 

кампании 

за 

ползване 

на 

електрон

ни услуги  

камп

ании  

Мъглиж 

Подготовка на 

проект на община 

Мъглиж за 

проектиране и 

изграждане на 

център за повторна 

употреба, за 

поправка и 

подготовка за 

повторна употреба, 

който ще бъде 

подготвен и 

предложен за 

финансиране от 

ОПОС 2014-2020 

 ОПОС 

2014-2020 

Намаляване 

на процентът 

на ЕГО, 

поправка и 

ремонт на 

електроуред

и и 

велосипеди 

и 

удължаване 

на 

жизненият 

им цикъл  

2018 

подготве

н проект 

0 2020 

реали

зиран 

проек

т  

Община 

Мъглиж 

  ×  × 
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Осъществяване на 

периодичен контрол 

за недопускане 

образуването на 

нерегламентирани 

локални 

замърсявания 

0 0 Осъществен 

контрол 

Осъщест

вен 

контрол  

да да Община 

Мъглиж 

× × × × × 

Идентифициране и 

описание на всички 

ключови места, 

където е възможно 

образуване на 

локални 

замърсявания и 

периодичен 

мониторинг 

0 0 Намаляване 

риска от 

изхвърляне 

на отпадъци 

и образуване 

на 

замърсявани

я 

Изготве

н списък 

с места 

за 

монитор

инг 

0 1 Община 

Мъглиж 

× × × × × 

ПОДПРОГРАМА № 2 ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА 

БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ, МЕТАЛИ, ПЛАСТАМАСА И СТЪКЛО 

ОБЩ

О 

(хил.

лв) 

30 000 
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Оптимизиране на 

системата а 

разделно събиране 

на отпадъците, чрез 

разместване на 

съдове, добавяне на 

нови, увеличаване 

на точките и др.  

10 000 Община 

Мъглиж и 

„Екопак” 

АД 

Осигурена 

достъпност 

до съдове за 

раздено 

събиране на 

БО 

Годишен 

отчет на 

„Екопак

” АД 

0 6 Община 

Мъглиж и 

Екопак АД 

× × × × × 

Определяне на 

механизъм за 

обвързаност 

използването на 

съдовете за 

разделно събиране 

на отпадъци с такса 

„Битови отпадъци” 

на определени 

групи, като блок, 

кооперация, 

квартал, район и 

прилагането му 

0  Определен 

механизъм 

за 

обвързаност 

използванет

о на 

съдовете за 

разделно 

събиране на 

отпадъци с 

такса битови 

отпадъци 

Механиз

ъм за 

обвързан

ост 

използва

нето на 

съдовете 

за 

разделно 

събиран

е на 

отпадъц

и 

0 1 Община 

Мъглиж 

  × × × 



Програма за управление на отпадъците в Община Мъглиж – 2016-2020 

59 

 

Организиране на 

кампании и 

конкурси с цел 

популяризиране и 

насърчаване на 

населението към 

използване на 

метода на 

разделното 

събиране и 

изхвърляне на 

отпадъците 

10 000 Общински 

бюджет 

Организиран

и годишни 

кампании за 

раздлено 

събиране на 

отпадъците 

Брой 

проведе

ни 

кампани

и 

0 10 Община 

Мъглиж и 

„Екопак” 

АД 

 × × × × 

Организиране на 

посещения от 

различни групи 

граждани на място 

до сепариращата 

инсталация за 

предварително 

третиране на 

отпадъците с цел 

проследяване пътя 

на отпадъка и 

мерките и методите 

за неговото 

10 000 Общински 

бюджет 

Организиран

и посещения 

на групи от 

населенниет

о за разделно 

събиране на 

отпадъците 

Брой 

организи

рани 

посещен

ия 

0 5 Община 

Мъглиж; 

Екопак АД 

  × × × 
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третиране. 

Извършване на 

периодичен контрол 

от страна на 

служители на 

администрацията и 

кметове на кметства 

по населени места 

за използване на 

съдовете за 

разделно събиране 

на отпадъците, и 

спазване на 

забраната за 

смесване на 

отпадъци, 

преванитвни мерки 

за недопускане 

образуването на 

0  Извършен 

ежемесечен 

контрол на 

използванет

о на съдове 

за разделно 

събиране на 

отпадъци и 

нерегламент

ираните 

сметища 

Брой 

констати

вни 

протоко

ли 

0 100 Община 

Мъглиж 

 × × × × 
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нерегламентирани 

сметища и/или 

замърсяване на 

почистени терени.  

Увеличаване 

размера на 

санкциите, 

заложени в 

Общинските 

наредби за 

смесването на 

определени 

отпадъци и 

изхвърлянето на 

рециклируеми и 

оползотворими 

такива в 

контейнерите за 

смесени отпадъци 

0  Използване 

на системата 

по 

предназначе

ние, 

увеличена 

наказателна 

отговорност 

Промене

на 

нормати

вна 

уредба 

0 1 Община 

Мъглиж 

× × × × × 
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Оказано съдействие 

на община Стара 

Загора за 

изграждане на 

инсталация за 

предварително 

третиране и 

сепариране на 

рецикируемите 

отпадъци и 

оползотворяване на 

битови отпадъци и 

предотвратяване 

емисиите на 

парникови газове 

0  Решение на 

ОбС за 

подкрепа на 

проект 

Издаден

о 

решение 

0 1 Общински 

съвет 

Мъглиж 

 × ×   

ПОДПРОГРАМА № 3 ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА БИОРАЗГРАДИМИТЕ И БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ В ТОВА ЧИСЛО ЗА БИООТАПДЪЦИТЕ 

ОБЩ

О 

(хил.

лв) 

1 260 000 
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Осигуряване на 

оборудване и 

транспортно 

средство за 

организиране на 

система за разделно 

250 000 Общински 

бюджет, 

ПУДООС, 

ОПОС 

Изградена 

система за 

разделно 

събиране на 

биоотпадъци 

Закупе

ни 

кафяв

и 

контей

нери 

0 70 Община 

Мъглиж 

 × × × × 
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събиране на 

биоотпадъци 

(закупуване на 

специални кафяви 

контейнери и 

транспортни 

средства) 

Закупе

но 

трансп

ортно 

средст

во 

0 1 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване на 

биоотпадъците  

1 000 000 Общински 

бюджет 

Осигурено 

транспортир

ане на 

събраните 

разделно 

биоотпадъци 

до 

компостира

щата 

инсталация 

до гр. Стара 

Загора 

Осигу

рено 

трансп

ортира

не на 

биоотп

адъци 

не да Община 

Мъглиж 

  × × × 
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Организиране на 

интезивни 

разяснителни 

кампании сред 

населението за по-

голяма ефективност 

на изградената 

система 

10 000 Общински 

бюджет 

Информиран

ост на 

населението 

в общината 

Брой 

провед

ени 

инфор

мацио

нни 

кампа

нии 

0 10 Община 

Мъглиж 

 × × × × 

Изготвяне на 

графици за период и 

честотата на 

събиране и 

извозване на 

биоотпадъците, 

дезинфекциране и 

измиване на 

съдовете, с цел 

недопускане на 

разпространение на 

зарази 

0  Създаване на 

прозрачност 

при 

управление 

на 

биоотпадъци

те; 

Създадена 

ефективна 

система за 

разделно 

събиране на 

биоотпадъци 

Изготв

ен 

годиш

ен 

график 

0 2 Община 

Мъглиж 

   × × 
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Оказване на 

съдействие за 

изготвяне на 

предварителни 

предивестиционни 

проучвания, 

техническа 

документация, 

анализи и 

проучвания и 

изграждане на 

компостираща 

инсталация за 

разделно събрани 

биоразградими 

и/или залени 

отпадъци на 

териториятана 

община Стара 

Загора 

0  Изготвени 

проучвания, 

изготвен 

технически 

проект, 

подписан 

договор за 

финансиране

, изградена 

компостира

ща 

инсталация 

Изготв

ени 

проучв

ания, 

технич

ески 

проект 

и 

подпи

сан 

догово

р 

не да Община 

Мъглиж 

× × × × × 

Изград

ена 

компо

стира

ща 

инстал

ация 

0 1 
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Промяна на 

общинската 

нормативна уредба 

и поставяне на 

изисквания, срокове  

и наказателна 

отговорност към 

гражданите, относно 

ползването на 

системата.  

0  Вменяване 

на 

задължения 

относно 

биоотпадъци

те 

Актуа

лизира

на 

наредб

а за 

УО 

0 1 Община 

Мъглиж 

  × × × 

ПОДПРОГРАМА № 4 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

ОБЩО 

(хил.лв) 

0 



Програма за управление на отпадъците в Община Мъглиж – 2016-2020 

67 

 

У
в
ел

и
ч

ав
ан

е 
н

а 
к
о

л
и

ч
ес

тв
ат

а 
р

ец
и

к
л
и

р
а
н

и
 и

 о
п

о
л
зо

тв
о

р
ен

и
 о

тп
ад

ъ
ц

и
 и

 н
ам

а
н

е 
н

а 

р
и

ск
а 

за
 О

С
 о

т 
д

еп
о

н
и

р
ан

е
 

Д
о

ст
и

га
н

е 
н

а 
ц

е
л
и

те
 з

а 
р

ец
и

к
л

и
р

ан
е 

и
 о

п
о

л
зо

тв
о

р
я
в
а
н

е 
н

а 
ст

р
о

и
те

л
н

и
 о

тп
а
д

ъ
ц

и
 и

 

о
тп
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ъ

ц
и
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р
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р
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ш
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ан
е 

н
а
 с

гр
ад

и
 

Определяне на 

правила и 

изисквания за 

включване на 

рециклирани 

строителни 

материали в 

обществените 

поръчки за избор на 

изпълнител на СМР 

0  Изпълнение 

на 

изискваният

а на 

законодателс

твото 

Изготве

ни 

правила 

0 1 Община 

Мъглиж 

×     

Определяне на 

длъжностни лица за 

съгласуване и 

одобрение, както и 

за последващ 

контрол на планове 

за управление на 

строителни 

отпадъци 

0  Изпълнение 

на целите за 

СО 

Брой 

определе

ни 

длъжнос

тни лица 

0 1 Община 

Мъглиж 

×     
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Изменение на 

общинските 

наредби и 

вменяване на 

изисквания за 

задължения при 

третиране на 

строителни 

отпадъци и контрол 

от общинските 

длъжностни лица по 

спазването им 

0  Водене на 

отчетност 

иконтрол 

върху СО 

Актуали

зирана 

наредба 

за УО 

0 1 Община 

Мъглиж 

×     

Водене на отчетност 

за количесатвата на 

предадени и 

оползотворени 

строителни 

отпадъци и за 

вложените 

рециклирани 

материали в 

строителството 

0  Водене на 

отчестност и 

контрол 

върху СО 

Брой 

отчети 

за 

образува

ни и 

третиран

и СО 

0 6 Община 

Мъглиж 

× × × × × 

ПОДПРОГРАМА № 5 ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО 

РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ 

ОБЩО 

(вхил.лв.) 

10 000 
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Провеждане на 

кампании сред 

населението за 

предаване на масово 

разпространени 

отпадъци от излези 

от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване 

(ИУЕЕО, НУБА и 

други) 

10 000 Общински 

бюджет 

Рзделно 

събиране на 

масово 

разпростран

ени 

отпадъци 

Брой 

проведе

ни 

кампани

и по 

предаван

е 

0 10 Община 

Мъглиж и 

Организации 

по 

оползотворя

ване 

× × × × × 

Ежегодно 

актуализиране на 

списъка на точките 

за предаване на 

масово 

разпространени 

отпадъци и 

оповестяване 

0  Разделно 

събиране на 

места 

Периоди

чен 

преглед 

0 6 Община 

Мъглиж 

× × × × × 
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Сключване на 

договори с 

организации по 

оползотворяване на 

НУБА и ИУЕЕО 

0  Разделно 

събиране на 

НУГ и ЕЕО 

Сключен

и 

договор

и 

2 2 Община 

Мъглиж 

 × × × × 

ПОДПРОГРАМА № 6 ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ 

КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ 

ОБЩО (в 

хил.лева) 
75 000 

У
п

р
ав

л
е
н

и
е 

н
а 

о
тп

ад
ъ

ц
и

те
, 

к
о

ет
о

 
га

р
ан

ти
р

а 
ч

и
ст

а
 

и
 

б
ез

о
п

ас
н

а 
о

к
о

л
н

а 
ср

ед
а.

  

З
ап

аз
в
ан

е 
и

 п
о

д
о

б
р

я
в
ан

е 
н

а 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

и
в
н

и
я
 к

а
п

ац
и

те
т 

н
а 

и
н

с
ти

ту
ц

и
и

те
 о

тг
о

в
о

р
н

и
 з

а 

у
п

р
ав

л
ен

и
ет

о
 н

а 
о

тп
ад

ъ
ц

и
те

 

Увеличаване броя 

на сужебните лица, 

имащи статут на 

контролни отгани и 

правомощия за 

съставяне на актове 

за административни 

нарушения 

0  Упражняван

е на по-

голям 

контрол при 

боравене с 

отпадъците 

Брой 

служите

ли с 

контрол

ни 

функции 

2 3 Община 

Мъглиж 

× × × × × 
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Извършване на 

периодични 

обучения на 

длъжностните лица, 

отговорни за 

дейността, 

включващи 

промените и 

прилагането на 

нормативната 

уредба в областта, 

различните форми и 

начини на 

финансиране на 

проекти, програми, 

стратегии 

50 Общински 

бюджет 

Подобряване 

на 

администрат

ивния 

капацитет 

Брой 

проведе

ни 

проучва

ния 

0 5 Община 

Мъглиж 

× × × × × 

Обучителни 

семинари на 

длъжностни лица, 

свързани с 

подготовка на 

проекти за 

управление на 

отпадъците 

15 Общински 

бюджет 

Подобряване 

на 

администрат

ивния 

капацитет 

Брой 

проведе

ни 

проучва

ния 

0 2 Община 

Мъглиж 

× × × × × 
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Определяне на лица 

за поддържане на 

регистри и данни за 

отпадъците 

0  Прозрачност 

при 

управление 

на 

отпадъците 

Определ

ено лице 

0 1 Община 

Мъглиж 

× × × × × 

Изготвяне на 

регистър на 

видовете 

генерирани 

отпадъци, 

съдържащи начина 

на тяното третиране, 

източник на 

образуване и 

бъдещо планиране 

за управлението им. 

0  Създадена и 

ежегодно 

поддържана 

база данни 

за 

управлениет

о на 

отпадъците 

Изготве

н 

регистър 

0 1 Община 

Мъглиж 

× × × × × 

Поддържане на 

актуални данни за 

събраните и 

предадените за 

оползотворяване 

количества на 

биоотпадъци, 

строителни 

0  Създадена и 

ежегодно 

поддържана 

база данни 

за 

управлениет

о на 

отпадъците 

База 

данни за 

УО 

0 1 Община 

Мъглиж 

× × × × × 
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отпадъци, ИУЕЕО, 

НУБА, негодните за 

употреба масла и 

нефтопродукти, 

НУГ 

Изготвяне на 

актуален 

морфологичен 

анализ на смесените 

битови отпадъци 

към 2020, с който да 

се следи за вида и 

състава на 

отпадъците 

10 Общински 

бюджет 

Оценяване 

на 

постигнатит

е резултати 

от системите 

за разделно 

събиране на 

някой 

видове 

отпадъци 

Брой 

изготвен  

морфоло

гичен 

анализ 

1 

За 

2016 

има 

изго

твен 

мор

фол

огич

ен 

анал

из 

2 Община 

Мъглиж 

 × × × × 
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Изготвяне на 

годишен отчет за 

изпълнение на 

програмата за 

управление на 

отпадъците 

0  Прозрачност 

при 

управление 

на 

отпадъците 

Брой 

изготвен

и отчети  

0 5 Община 

Мъглиж 

 × × × × 
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. 
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е 

 н
а 

п
р

и
н

ц
и

п
а 

„з
ам

ъ
р

си
те

л
я
т 

п
л
ащ

а”
 

Прилагане на 

подготвената нова 

методика за 

определяне на такса 

„битови отпадъци” в 

Общината 

0  Ефективно и 

коректно 

определяне 

на таксата 

Актуали

зирана 

наредба 

за МДТ 

0 1 Община 

Мъглиж 

× × × × × 
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Периодично 

актуализиране на 

наредбата за 

местните данъци и 

такси в частност 

такса битови 

отпадъци 

0  Ефективно и 

коректно 

определяне 

на таксата 

Актуали

зирана 

наредба 

за такса 

битови 

отпадъц

и 

0 1 Община 

Мъглиж, 

Общински 

съвет 

Мъглиж 

× × × × × 

Периодично 

актуализиране на 

наредбата за 

управление на 

отпадъците в 

съответствие с чл. 

22 от ЗУО 

0  Законосъобр

азно 

управление 

на 

отпадъците 

Актуали

зирана 

надедба 

за УО 

0 1 Община 

Мъглиж; 

Общински 

съвет 

Мъглиж 

× × × × × 

ПОДПРОГРАМА №7 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО 

ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

ОБЩО 

(хил.лева) 

50 000 

П
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Организиране на 

различни 

мероприятия с 

участието на 

гражданите (Ден на 

земята 22 април), 

Световен ден на 

50 000 Общински 

бюджет 

Създадени 

условия за 

привличане 

на 

анселението 

Брой 

организи

рани 

меропри

ятия 

0 15 Община 

Мъглиж и 

местното 

население  

× × × × × 
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околната среда – 5 

юни, Семица на 

мобилността 16-22 

Септември, 

кампании за 

почистване на 

отпадъци, конкурси 

свързани с 

управлението на 

отпадъците, 

разяснителни 

кампании, 

празнества, 

обществени прояви 

и др.) 

Поддържане на 

„горещия” зелен 

телефон за 

поддаване на 

сигнали, жалби, 

мнения и 

предложения, 

свързани с 

управление на 

отпадъците 

0  Участие на 

гражданите 

при 

контрола на 

дейността 

Поддър

жане на 

телефон

на линия 

1 1 Община 

Мъглиж  

× × × × × 
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VI. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И 

ПРОГРАМИ; 

За ефективното стратегическото планиране на общинско ниво, съществено значение има 

връзката между отделните стратегически документи. Това обвързване допринася да бъде 

проследена съвместимостта на целите в отделните програмни документи, за да се избегнат 

противоречия и несъответствия, които са предпоставка за неефективно изпълнение и 

непостигане на заложените цели и резултати.  

ПУО е също елемент от цялостната система за планиране на развитието на общината, 

региона и страната, поради което при разработването й е проследена взаимовръзката на 

тази програма с други програмни документи с цел координация и съвместяване и с цел 

постигане на синергичен ефект от изпълнението им.  

При разработване на програмата са взети предвид анализите и предвижданията, 

заложените цели и предвидените мерки за постигането им в следните стратегически 

документи в сектор отпадъци: Национален план за управление на отпадъците 2014-2020, 

Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО), 

Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, 

предназначени за депониране 2010-2020 г., Национален стратегически план за управление 

на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Република България за 

периода 2011-2020 г, Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г., 

Актуализиран национален план за действие по управление на устойчивите органични 

замърсители 2012-2020 г., Трети национален план за изменение на климата 2013-2020 г.  

Предвидените мерките в отделните подпрограми, заложените срокове, средства и 

източници на финансиране, отговорни институции в плана за действие са съобразени и 

синхронизирани и с предвижданията, приоритетите, целите, мерките на следните 

стратегически документи на регионално и общинско ниво, които са относими и 

приложими за община Мъглиж: План за развитие на община Мъглиж 2014-2020; Областна 

стратегия за развитие на област Стара Загора 2014-2020; Регионален план за развитие на 

Южен централен регион 2014-2020;   .  

Заложеният финансов ресурс, необходим за реализиране на програмата, както и 

възможните източници на финансиране са предвидени с оглед периода на програмиране 
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2016-2020 г. и възможностите за ползване на средства от европейските структурни и 

инвестиционни фондове.  

При разработването на ПУО са взети предвид и предшестващата Програма за опазване на 

околната среда 2012-2015 г. с цел устойчивост, надграждане, предвидимост и 

последователност при провеждане на политиката на общината свързана с околната среда и 

в частност с отпадъците на територията на общината. 

 

VII. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ; 

 

1. Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет е органът, който приема 

стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват 

националните и европейските политики за развитие на местните общности. В изпълнение 

на това правомощие се разработва и приема и настоящата програма, като освен 

приемането й следва да се обезпечи и процеса на нейното изпълнение и отчитане. 

Наблюдението и изпълнението на ПУО е отговорност на кмета на общината.  

С оглед на действащата административна структура на Община Мъглиж, изпълнението на 

ПУО ще се осъществява от Дирекция „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности и 

евроинтеграция” на която, съгласно действащия Устройствен правилник на общинска 

администрация на община Мъглиж са възложени функции, свързани с изпълнението  на 

стратегически планове и програми и са вменени следните задължения:  

а) осъществява координацията при разработването на краткосрочни, средносрочни и 

дългосрочни планови и стратегически документи; 

б) изготвя анализи, прогнози и експертни оценки при подготовката и изпълнението на 

общинския план за развитие и на програмата за управление на община Мъглиж за 

съответния мандат; 
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в) координира изготвянето на доклади за изпълнението на общинските стратегически 

документи; 

Контролът върху работата на отдела и служителите в него ще се осъществява от ресорния 

заместник-кмет, на който съгласно устройствения правилник са възложени следните 

функции:  

а) организира, координира и контролира работата на общинската администрация в 

областта на подготовката, разработването и представянето на общински проекти за 

външно финансиране на дейности на общината от Структурните и Кохезионния фонд на 

ЕС, по европейски програми и от международните финансови институции; 

б) организира, координира и контролира работата на общинската администрация в 

областта на хуманитарните дейности, социални дейности и трудова заетост, 

здравеопазването, спорта, екологията и управление на отпадъците. 

Наблюдението и контролът са неразделна част от процеса на изпълнение/реализиране на 

ПУО и чрез тях се цели да се предостави на компетентните местни органи: Общинския 

съвет, Кмета на общината, служителите от общинска администрация, както и на всички 

заинтересовани страни – социално-икономическите партньори и структури на 

гражданското общество, ранна информация за напредъка или липсата на напредък по 

постигане на заложените в програмата цели и резултати, на ефективността на нейната 

реализация. Получената информация се използва за целите на управлението - 

осъществяване на контрол и вземането на управленски решения относно продължаването, 

изменението, допълването или прекратяването на реализацията на съответната политика 

или програма.  

За осъществяването на мониторинга на програмата е необходимо да се приемат и въведат 

в практиката на администрацията на Община Мъглиж правила за мониторинг, контрол и 

оценка при изпълнението на програмата, които могат да бъдат конкретно разписани за 

политиката по управление на отпадъците или общо за политиката по околна среда, но 

могат да бъдат и правила, които се прилагат от общинската администрация и по 

отношение на другите конкретните политики.  
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Правилата трябва подробно да описват отговорностите на съответните структурни звена и 

служители в общината за набиране на необходимата информация със съответните 

срокове, както и за обобщаването й и подготовката на годишен отчет пред общинския 

съвет за изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. В правилата 

трябва да се определят обхвата на информацията, която ще се събира, източниците на 

данни и графика за предоставяне на информацията. Обхватът и източниците на 

необходимите данни ще се обуславят от включените в програмата цели и мерки и 

избраните индикатори за изпълнение на мерките и за постигане на програмните цели. 

Осигуряването на достатъчно и надеждни данни в единен формат за образуване, състав, 

събиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците е от съществено значение за 

проследяване на напредъка при постигане на целите и осъществяване на контрол по 

изпълнение на мерките. За целта е целесъобразно да се изготвят въпросници (формуляри), 

които ще се попълват от звената, които имат отношение към изпълнение на включените в 

програмата мерки. С оглед на това, че за някои мерки ще се налага измерване на 

информираността, развитието на социалните нагласи и участието на населението и 

бизнеса при изпълнение на мерките за отпадъците, целесъобразно е общината да обмисли 

възможността за събиране на качествени данни за нивото на разбиране и участие на 

различни групи от населението в изпълнение на включените в програмата мерки. Това 

може да стане чрез социологически проучвания или анкетни допитвания. При 

подготовката на настоящата ПУО е подготвено и проведено анкетно проучване със всички 

заинтересовани страни – представители на общинска администрация, общински съвет, 

граждани, НПО, бизнес, като резултатите от проведеното анкетно проучване са 

представени и анализирани подробно в раздел 1.7.4. Анкетно проучване.  

По отношение на графика за предоставяне на информацията, свързана с текущото 

наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците, подходящо е 

събирането и систематизирането на информацията да се извършва на база шестмесечие, 

след което да се обобщи и анализира за цялата година.  

Източниците на информация за стойностите на индикаторите за наблюдението на 

изпълнението на ПУО, ще се базират на данни на Националния статистически институт, 
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на официалната статистика на други централни, териториални държавни органи, агенции 

и институции, имащи правомощия и осъществяващи мониторинг и контрол на околната 

среда (МОСВ, ИАОС, РИОСВ), на общинската информационна система и информация от 

различните дирекции и отдели в общината, както и на данни от други надеждни 

национални, регионални и местни източници на информация. В процеса на наблюдение 

общинската администрация осигурява участието на организации, физически и 

юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 

2. Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на отпадъците 

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е 

общинският съвет. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и 

обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година.  

За периодичното отчитане изпълнението на програмата е предвидено да се изготвя 

годишен отчет. Годишният отчет ще се изготвя от дирекция „Устойчиво развитие, 

хуманитарни дейности и евроинтеграция” до края на месец март на следващата година 

на база на събраната и анализирана през годината информация и на база проследяване на 

индикаторите за нейното изпълнение. Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и се 

препоръчва да включва графики, фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по 

изпълнение на мерките и целите. Това е необходимо за по-доброто разбиране на 

съдържанието от страна на неспециалисти в областта на отпадъците и от широката 

общественост.  

Годишният отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците съдържа 

информация относно: общите условия за изпълнение и промени в социално-

икономическите условия в общината; действия, предприети от общината за осигуряване 

на ефективност и ефикасност при изпълнението на програмата; създадени механизми за 

събиране, обработка и анализ на данни; преглед на проблемите, възникнали в процеса на 

изпълнение на програмата през съответната година, и предприетите мерки за 

преодоляването им; резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на 

отчетната година; напредък по изпълнение на целите и мерките в програмата; заключение 

и приложения.  
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Годишен отчет се публикува на официалната страница на общината за информиране на 

обществеността и заинтересованите страни.  

Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на Община 

Мъглиж. В процеса на изпълнение на политиката, свързана с управлението на отпадъците 

на територията на общината, са въвлечени разнородни по своите интереси и функции 

заинтересовани страни - институции, организации, административни звена, общности 

(групи) от различни юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във 

връзка с реализацията на тази публична политика и са нейни поддръжници или 

противници. С помощта на партньорството може да се осъществи целенасочено 

взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното й изпълнение и постигане на 

заложените резултати. Главната цел на действията за прилагане на принципа за 

партньорство е да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и 

участниците в процеса на формирането и прилагането на тази политика, относно 

очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират 

заинтересованите страни за активно участие в процеса на нейната реализация. 

Сайтът на общината трябва да се актуализира непрекъснато, тъй като той е основен 

източник за информация, относно развитието на общината и дейността на общинската 

администрация, свързана с изпълнение и отчитане на стратегическите политики и 

документите за изпълнението им и в частност политиката по управление на отпадъците.  

Ефективен канал за информация са и презентационните материали и брошури, като се 

препоръчва такива да бъдат залагани като средство за информация и публичност във 

всички проекти, които ще се изпълняват и са включени в плана за действие към 

програмата и Общинския план за развитие на община Мъглиж 2014-2020 г. В допълнение, 

за прилагане принципа на партньорство е препоръчително засилване на сътрудничеството 

с местни сдружения с цел увеличаване на гражданското участие в процеса по реализация 

на програмата и включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на 

обществени обсъждания, кръгли маси, форуми и други подходящи форми на участие. 
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3. Процедура за актуализация на програмата 

Съгласно чл. 52, ал. З, т. 2 от ЗУО, Програмата за управление на отпадъците се 

актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия:  

 в резултат от въздействието на „външни“ фактори - например промени в 

изискванията на европейското и българското законодателство, които налагат 

промяна в поставените в програмата стратегически и специфични цели и в 

съответните програмни мерки;  

 в резултат на фактори, свързани с изпълнението - значително изоставане в 

изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък за постигане на 

целевите индикатори, въпреки изпълнението на програмните мерки, което налага 

прилагането на допълнителни мерки към вече приетите или замяна на някои от 

приетите мерки, които не дават очаквания предварително резултат.  

Целесъобразно е, с оглед значението на изпълнението на целите в общинските програми 

за управление на отпадъците за изпълнение на националните цели, които страната 

докладва пред ЕК, да се изготви междинна оценка на програмата след изтичане на 

тригодишен срок от нейното изпълнение, която ще посочи тенденциите и степента на 

изпълнение на програмните цели след края на 2017 г. В съответствие с изводите от 

междинната оценка може да се извърши актуализация на програмата, ако се налага. Ако 

обаче в резултат на промени в обстоятелствата се налага да се направи актуализация в 

друг времеви период, то тя може да се извърши по всяко време от изпълнението на 

общинската програма за управление на отпадъците. Процедурата за актуализация на 

общинската програма за управление на отпадъците следва процедурата за разработване и 

одобрение на програмата. Актуализацията на програмата също трябва да премине през 

обществени консултации и да се приложи законодателството за екологична оценка на 

планове и програми, след което да се одобри от общинския съвет и да се публикува за 

информация на обществеността. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

1. Анализ на състоянието на управлението на отпадъците 

 

1.1. Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи 

 

1.1.1. Анализ  на националната и общинската нормативна рамка 

 

Национална нормативна рамка 

Като страна член на ЕС, България е задължена да спазва и прилага общата политика на 

ЕС, свързана с околната среда, която включва и отпадъците като фактор, влияещ върху 

състоянието ѝ. Европейските стратегически документи от последните години променят 

философията и подхода към отпадъците - от целенасочено управление на отпадъците като 

фактор, увреждащ околната среда, към политика на предотвратяване на тяхното 

образуване и ефективното им използване като ресурси. В тази връзка и законодателството 

на Съюза в сектора търпи бурно развитие, като от по-общи разпоредби през 70-те години, 

целящи намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, 

днешният законодателен пакет съдържа конкретни изисквания и количествени цели за 

намаляване депонирането на отпадъци, за рециклиране и оползотворяване на специфични 

отпадъчни потоци и за предотвратяване образуването на отпадъци.  

Обсъждат се и има голяма вероятност за промени в европейското законодателство в 

сектор „Отпадъци“, целящи още по-висока степен на защита на околната среда и 

човешкото здраве, както и преход от управление на отпадъците към устойчиво управление 

и по-ефективно използване на ресурсите и по-конкретно се очаква да бъдат приети:  

 допълнителни ограничения относно депонирането на отпадъци;  

 специални разпоредби за намаляване на употребата и предотвратяване на отпадъци 

от полиетиленовите торби за еднократна употреба;  

 ограничения за изгаряне на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани;  
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 въвеждане на по-високи цели за рециклиране на битовите отпадъци и особено на 

пластмасовите отпадъци;  

 въвеждане на количествени цели за предотвратяване на образуването на отпадъци, 

особено за пластмасови, битови/хранителни и опасни отпадъци;  

 по-високи цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци от 

опаковки, ИУМПС.  

 

Основният нормативен документ в сектор „Отпадъци“ е Директива 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна 

на определени директиви, известен също като Рамковата директива за отпадъците или 

РДО. Преработената Рамкова Директива за отпадъците се прилага от 12 Декември 2010 г. 

и въвежда нови разпоредби с цел стимулиране на предотвратяването на образуване на 

отпадъци и рециклирането като част от йерархията на отпадъците, изясняването на 

ключови понятия, като дефинициите за отпадък, оползотворяване и обезвреждане, както и 

установяване на подходящи процедури, приложими за странични продукти и край на 

отпадъка.  

Задача на държавите-членки е да приложат европейското право в областта на околната 

среда като отчитат спецификите на съответната държава, свързани със законодателството, 

административни структури, регионални или местни условия или някаква друга причина. 

Съгласно чл. 40 на Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО тя трябва да бъде 

транспонирана от държавите-членки до 12.12.2010 г.  

Редица други директиви регулират специфичните потоци от отпадъци - например, 

отпадъци от титаниев диоксид, опаковки и отпадъци от опаковки, полихлорирани 

бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ), отпадъчни батерии и акумулатори, 

канализационен шлам, излезли от употреба превозни средства (ИУПС), отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване (OEEO) и ТОЗ (трайни органични замърсители).  

Една последна група от директиви регулира операциите по третиране на отпадъците: 

изгаряне, съвместно изгаряне на отпадъци и депониране на отпадъци чрез заравяне. 

Регламент (ЕО) №1013/2006 покрива трансграничните превози на отпадъци.  
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Задължението на държавите членки за създаване на план за управление на отпадъците е 

указано в Директива 2008/98/ЕО от 19 ноември 2008 г. за отпадъците, която отмени 

предходните определени Директиви.  

Директивата е приложима спрямо всяко вещество или предмет, които са изхвърлени от 

своя притежател, или които техният притежател възнамерява или се изисква да изхвърли. 

Тя не е приложима обаче спрямо газообразните и течни отпадъци или спрямо определени 

категории отпадъци (например, радиоактивни отпадъци) и други групи отпадъци 

(отпадъци от минно-добивни индустрии, животински трупове и селскостопански 

отпадъци, отпадни води).  

Съгласно член 13, държавите членки трябва да предприемат необходимите мерки за да 

гарантират, че управлението на отпадъците се изпълнява без да застрашава човешкото 

здраве, без да уврежда околната среда и по-специално без риск за водите, въздуха, 

почвите, растенията или животните, без да причинява смущения от шум или миризми и 

без да засяга по неблагоприятен начин околната извънградска местност или 

местоположения, представляващи специален интерес.  

Други ключови цели на Директивата за управление на отпадъците са изложени в чл. 4 

(йерархия на отпадъците) с последващи разпоредби за превенция на отпадъците (член 9) и 

за повторната употреба, оползотворяване и рециклиране (членове 10 и 11), и изискванията 

за депониране на отпадъци (член 12).  

Йерархията на отпадъците представя общ приоритетен ред на най-добрите цялостни 

становища за околната среда в законодателството и политиката по отпадъците. Най-висок 

приоритет се дава на превенцията на отпадъците, следвана от подготовката за повторна 

употреба, рециклиране или друг вид оползотворяване, напр. оползотворяване за 

енергийни цели. Оптималното окончателно депониране е в дъното на тази йерархия. 

Целта на въвеждането на йерархията за отпадъците е да отдели икономическия растеж от 

негативните въздействия върху околната среда вследствие на използването на природните 

ресурси и превръщането на ЕС в едно „рециклиращо” общество.  

При планирането на дейностите по управление на отпадъците се прилагат като критерии 

за съобразност на предлаганите решения следните принципи:  
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 “Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 

избегнато, където това е възможно.  

 “Разширена отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” –лицата, 

които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват 

околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият 

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

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

 “Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат 

предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.  

 “Близост” и “самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани 

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

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

 „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, 

както и широката общественост имат възможност да участват в разработването на 

плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на 

отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.  

 

Рамковата директива за отпадъците определя различни форми на третиране, относими към 

управлението на отпадъците. Тя прави разграничение между оползотворяване (определено 

като „всяка операция, главният резултат от която е, че отпадъците служат за полезна цел, 

заменяйки други материали, които иначе биха били използвани, за да изпълняват 

определена функция, или подготовката на отпадъците за изпълняване на подобна 

функция, в съоръжението, или в по-широки граници на икономиката”, от рода на 

рециклиране и изгаряне с оползотворяване на енергия) и депониране (форми на 

депониране на отпадъци, при които ресурсите на отпадъците не се оползотворяват, от 

рода на изгаряне без оползотворяване на енергия и депониране).  

Превенцията на отпадъците, като ключов стратегически елемент от европейската 

политика по отпадъците, става все по-важна. Ясно е, че генерираното количество 

отпадъци нараства всяка година. Тъй като една от основните цели на ЕС е да гарантира 
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икономическия растеж и просперитет, наложително е икономическият растеж да не се 

ограничава от генерирането на отпадъци. Инициативите за превенция на отпадъците са 

насочени не само към промишления сектор чрез насърчаване на ползването на по-чиста 

технология, но и към училищата и частните домакинства чрез кампании за повишаване на 

осведомеността. 

Оползотворяването на отпадъците допринася както за усвояване на ресурсите, 

съдържащи се в отпадъците, така и за спестяване на непокътнатите природни суровини.  

Рамковата директива за отпадъците, както и някои директиви на Европейския съюз за 

специфичните потоци от отпадъци включват конкретни цели за оползотворяване, 

рециклиране и повторна употреба. Преглед на общите и конкретни цели и съответните 

години, през които последните следва да бъдат постигнати, е представен в следващата 

таблица 5. 

Таблица 5 Цели в законодателството на ЕС за управление на отпадъците  

Вид отпадък Година Минимално 

оползотворяване 

Минимално 

рециклиране 

Степен на 

събиране 

Опаковки  2008  60%  55%   

Автомобили  2015  95%  85%  100%  

Електроника  2006  70%  50%  Мин. 4 кг 

./жител  

годишно  

Батерии 2011  50 % до 70 %  

(ефикасност)  

 

2012   25%  

Гуми 2016   45% 

2006 0 депа за гуми   

Биологични 

отпадъци, 

отклонени от 

депата за 

отпадъци 

2006 Намаляване до 75 % спрямо нивото от 1995 г.  

2009 Намаляване до 50 % спрямо нивото от 1995 г.  

2016 Намаляване до 35 % спрямо нивото от 1995 г.  
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Комунално-

битови 

отпадъци  

2015 Разделно събиране: като минимум:  

хартия/метал/пластмаса/стъкло  

2020 50 % рециклиране на комунално-битовите отпадъци  

Отпадъци от 

строителство 

или 

разрушаване 

2020 70 % рециклиране/ оползотворяване на материалите 

от отпадъците от строителство или разрушаване  

 

Създадената с приетия през 2003 г. Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 86 

от 30 септември 2003 г. и неколкократно изменян и допълван частично и непълно) правна 

рамка относно управление на отпадъците в страната, следваше да се преосмисли и 

осъвремени в контекста на изискванията на новата директива. Анализът на естеството и 

обхватът на необходимите промени показа, че тяхното въвеждане налага изготвянето на 

изцяло нов закон и не може да бъде осигурено чрез изменение и допълнение на 

съществуващия Закон за управление на отпадъците. Новият закон беше приет и 

обнародван в ДВ. бр. 53 от 13 юли 2012 г. и влезе в сила от 13.07.2012 г. Той цели: 

в областта;  

хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, в т.ч. отпадъци от опаковки;  

 

регионални съоръжения;  

 

Законът съдържа основно промени, насочени към:  

отпадъци.  

Прилага се нова 5-степенна йерархия при управление на отпадъците:  

1. Предотвратяване на образуването на отпадъци  

2. Повторна употреба  
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3. Рециклиране  

4. Оползотворяване за получаване на енергия  

5. Обезвреждане чрез депониране  

Тя определя предотвратяването на образуването на отпадъци като първи приоритет и 

изисква повторната употреба и рециклирането на материалите да бъдат предпочетени 

пред оползотворяване на отпадъците за получаване на енергия. Отклонения от тази 

йерархия се допускат за специфични потоци от отпадъци, когато това е оправдано по 

причини, като техническа пригодност, икономическа перспективност и опазване на 

околната среда. В тази връзка се изисква разработване на програма за предотвратяване на 

отпадъците за общината.  

Действащият Закон за управление на отпадъците прецизира задълженията на кметовете на 

общини за управление на отпадъците, като въведе изисквания за постигане на цели за 

рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. Кметовете на общините се 

задължават да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, строителни 

отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали и други, във всички населени места с 

население, по-голямо от 10 000 жители, на територията на общината. Законът запази 

съществуващите изисквания за създаване на сдружения на общини с цел изграждане и 

експлоатация на обща инфраструктура за третиране на битови отпадъци, но бяха приети 

разпоредби, детайлизиращи този процес. Запазиха се съществуващите отчисления за 

битови и строителни отпадъци, обезвреждани на регионални и общински депа, като се 

предоставиха по-големи възможности на общините за разходване на събраните средства. 

Законът предвиди стимули за общините за достигане на по-високи нива за рециклиране на 

отпадъците чрез намаляване на отчисленията. 

Въвеждат се задължителни за постигане цели, свързани с:  

- подготовката за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 

включващи хартия и картон, метал, пластмаса, и ограничаване на количеството 

депонирани биоразградими битови отпадъци до 35% от общото количество на същите 

отпадъци, образувани в България през 1995 г.;  
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- системите за разделно събиране на битовите отпадъци от домакинствата трябва да 

обхващат най-малко 6 000 000 жители на територията на страната, като задължително 

включват всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители, и всички 

курортни селища;  

- рециклиране и оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци в 

количество най-малко 70% от общото им тегло.  

 

Облекчени са процедурите по издаване на разрешения за дейности с отпадъци с цел 

намаляване на административното натоварване на бизнеса. Създадени са ясни правила за 

кандидатстване и получаване на разрешение.  

Законът запази съществуващите изисквания към дейностите и площадките за черни и 

цветни метали, приети с последното изменение на отменения Закон за управление на 

отпадъците през 2011 г., в т.ч. разполагане на площадките единствено в индустриалните 

зони на населените места и въведе допълнителни ограничения към предаването на 

отпадъци от черни и цветни метали срещу заплащане от физически лица и забрана за 

разплащане в брой по сделки с такива отпадъци.  

Законът цели подобряване на контрола върху дейностите с отпадъци от черни и 

цветни метали и ограничаване на възможностите за предаване на отпадъци с неясен 

произход от физически лица.  

Законът определи дейностите с отпадъци, за които се изисква разрешение, условията за 

кандидатстване и неговото издаване, отказване, изменение и отнемане. Разшири се 

обхватът от дейностите, за които не се изисква разрешение чрез замяната му с 

регистрационен режим, като тази промяна засяга основно дейностите по оползотворяване 

на неопасни отпадъци в случаите, определени с Директива 2008/98/ЕС. Прецизираха се 

условията за регистрация и прекратяване на регистрацията и се въведе принципът на 

мълчаливо съгласие за всички регистрационни режими. Запази се съществуващият 

разрешителен режим за всички дейности с опасни отпадъци.  

Предвиди се разработването и приемането на основните стратегически документи - 

Национален план за управление на отпадъците и на Програма за предотвратяване 

образуването на отпадъци.  
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Законът за управление на отпадъците освен изискванията на РДО въведе и изискванията 

на редица директиви, които са изчерпателно изброени в §2 от Допълнителните 

разпоредби. 

Общинска нормативна уредба 

Законът за управление на отпадъците регламентира следните задължения и отговорности 

на кмета на общината:  

1. организира управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на 

територията на общината, съобразно изискванията на ЗУО и приета от общинския съвет 

наредба;  

2. осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от 

лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по отпадъци, 

на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, 

транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане;  

3. отговаря за осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, 

кофи и други;  

4. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;  

5. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване;  

6. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или 

обезвреждане на битови отпадъци;  

7. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 

съответната община;  

8. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за 

следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;  

9. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите 
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елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 

разпространени отпадъци;  

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

регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1, и съдейства за създаване на центрове за повторна 

употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;  

11. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на 

наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или 

обезвреждане;  

12. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. 

определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 

събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;  

13. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци 

от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във  

всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на 

общината, и при необходимост в други населени места;  

14. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО;  

15. осигуряването на информация на обществеността за изпълнението на всички 

задължения и отговорности, вменени му от ЗУО чрез интернет страницата на съответната 

община, както и по друг подходящ начин;  

16. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, 

стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;  

17. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 

създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им;  

18. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно 

събиране по чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО, като сключва договори при условия и ред, определен 

с решение на общинския съвет.  

За ефективното изпълнение на задълженията на органите на местно самоуправление и 

местна администрация регламентирани в ЗУО, Общинският съвет на основание чл. 22, ал. 

1 от ЗУО, приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, 

събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, 
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оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 

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

територия, разработена съгласно изискванията на закона и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по 

реда на Закона за местните данъци и такси. С наредбата се уреждат и изискванията към 

площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т. ч. 

условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на 

площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в 

т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с 

население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост 

в други населени места. 

Към настоящия момент в община Мъглиж с приети и действащи следните наредби 

от Общинския съвет, които съдържат разпоредби, свързани с дейностите по 

управление на отпадъци: 

1. Наредба за управлението на отпадъците в община Мъглиж –приета от Общински съвет 

Мъглиж  с Решение №244/31.10.2012; 

2. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Мъглиж. Наредбата е приета на заседание Общински съвет на 

Община Мъглиж с Решение № 82 от 29.03.2012 година, последна актуализация на 

наредбата приета с решение №174/26.07.2016 на Общински Съвет Мъглиж. 

Относно действащата Наредба за управлението на отпадъците на община Мъглиж 

следните няколко препоръки се отправят:  

1. Наредбата за управление на отпадъците на община Мъглиж е необходимо да бъде 

актуализирана съгласно последните изменения на Законът за управление на отпадъците; 

2. Община Мъглиж, като община участваща в Регионалната система за управление на 

отпадъците – регион Стара Загора, трябва да отрази в общинската наредба решенията на 

общото събрание на сдружението относно бъдещото депониране и транспортиране на 

отпадъци на ПС Казанлък;  

3. Да се акуализира частта, свързана със строителните отпадъци. 
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Наредбата за таксите ще трябва да се измени и допълни с оглед измененията в чл. 67, ал. 2 

от ЗМДТ, свързани с определяне размерът на таксата в случаите, когато не може да се 

установи количеството на битовите отпадъци, като се изчака приемането 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, която се очаква да 

влезе в сила от 01.01.2017 г. 

Наредбите са напълно достъпни на сайта на община Мъглиж секция „Администрация”, 

раздел „Наредби”.  

 

1.1.2. Програмни документи на националното и общинско ниво 

 

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) е план на прехода от 

управление на отпадъците към ефективно използване на отпадъците като ресурс и 

устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им, доколкото е възможно. 

Успешното изпълнение на плана ще доведе до предотвратяване и намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и намаляване на 

използването на първични природни ресурси.  

НПУО е част от цялостната национална система за планиране. При разработване на плана 

са взети предвид основните постановки на Националния стратегически план за поетапно 

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

Националния стратегически план за управление на отпадъците от строителството и 

разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г., както и 

проекта на Национален план за управление на утайките от ПСОВ. НПУО е разработен и в 

тясна координация с 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”. 

Взети са предвид и предвижданията на Националната програма за реформи на Република 

България в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“, Национална програма за развитие: 

България 2020, Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и 

Националния план за действие по управление на устойчивите органични замърсители 

2012-2020 г.  
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НПУО е напълно съобразен с основните цели в европейското екологично право в сектор 

„Отпадъци“ и съдържа ключови цели, за постигането на които в НПУО и НППОО са 

предвидени програми от мерки.  

За първи път в България бе разработена и Национална програма за предотвратяване на 

образуването на отпадъци (НППОО) в съответствие с изискванията на РДО и на чл. 50 от 

ЗУО. НППОО е неразделна част от НПУО и определя мерки за прилагане на най-високото 

ниво в йерархията на управление на отпадъците.  

НПУО и НППОО като неразделна негова част са разработени за периода 2014–2020 г. 

Крайният срок на плана съвпада с периода на програмиране и ползване на европейските 

структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 

 

„Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020г.)“  

 

Планът е разработен с цел подобряване на околната среда в резултат на намаленото 

депониране и производството на продукти от биоразградими битови отпадъци, които 

представляват почти две трети от генерираните битови отпадъци и най - вече 

ограничаване на емисиите на парникови газове и подобряване на качеството на почвите в 

страната. В изпълнение на европейската директива за депата за отпадъци предвидените 

мерки в плана предвиждат количествата биоразградими битови отпадъци да намалеят до 

50% от депонираните в страната такива отпадъци през 2013г. и до 35% от депонираните в 

страната такива отпадъци през 2020г. 

 

„Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството 

и разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020г.“  

 

За първи път този план анализира в детайли състоянието на управлението на отпадъците 

от строителството и от разрушаването на сгради в страната. Основната цел е да се 

допринесе за устойчивото развитие на Р.България чрез рециклиране и оползотворяване на 

70% от строителните отпадъци към 2020г., което да доведе до намаляване на 

въздействията върху околната среда, причинени от генерираните им, подобряване на 

ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, 

стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците. Стратегическият план е 
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разработен в съответствие с изискванията на Рамковата директива 2008/98/ЕС за 

отпадъците и европейската Тематичната стратегия за предотвратяване образуването на 

отпадъци и рециклиране. Планът предвижда нормативни, административни, технически и 

инвестиционни мерки за поетапно достигане на стратегическата цел. Част от мерките вече 

са изпълнени – приети са законови разпоредби и специална наредба за третиране на 

отпадъците от строителството и от разрушаването на сгради, с които са определени: 

отговорностите на всички участници в процеса – общински и държавни органи, 

строители, проектанти и консултанти в строителството; поетапните цели за 

оползотворяване и рециклиране; изискванията за влагане на рециклирани строителни 

материали в различните типове строежи; контрола; изискванията към възложителите на 

обществени поръчки за строителство, за предоставяне на информация и контрол. В процес 

на изпълнение са и няколко регионални общински съоръжения за третиране на строителни 

отпадъци с финансиране по ОПОС 2007 – 2013г. 

 

„Третия национален план за изменение на климата 2013-2020г.“, и по-конкретно в 

частта, отнасяща се до емисии на парникови газове от сектор „Отпадъци”  

С Третия план за действие по изменение на климата се залагат основите на преход към 

нисковъглеродно и ресурсно-ефективно развитие на страната ни. Въпреки, че в абсолютни 

стойности емисиите на парникови газове от сектор отпадъци са намалели с почти 28% 

спрямо базовата 1988г., сектор „Отпадъци” генерира емисии на парникови газове в 

страната с дял около 6-8% през последните години. Емисиите на парникови газове от 

депонираните битови отпадъци представляват около 77% от общото количество 

емитирани парникови газове от сектор „Отпадъци”, а от третирането на отпадъчни води - 

около 22%. Добивът и оползотворяване на газ от депата не се практикува в страната ни и 

целият метан от депата се емитира в атмосферата или (в редки случаи) се изгаря. Ето защо 

основните мерки за сектор „Отпадъци“ в „Третия национален план по изменение на 

климата“ са насочени към ограничаване на депонирането на битови отпадъци, 

преустановяване на експлоатацията на депа, неотговарящи на изискванията и закриване на 

депата с преустановена експлоатация.  

Очаква се изпълнението на предвидените мерки в настоящата ПУО в община Мъглиж да 

допринесе в значителна степен за изпълнение на регионалните цели/ целите в посочените 



Програма за управление на отпадъците в Община Мъглиж – 2016-2020 

99 

 

по-горе национални програмни документи, тъй като поставените общински стратегически 

и оперативни цели са в пълен синхрон с националните цели, приоритети и мерки в 

областта на управление на отпадъците. 

Програмата за управление на отпадъците е елемент от цялостната система за планиране 

развитието на общината. Заложените цели и мерки в настоящата общинска програма са 

синхронизирани и съобразени с ключови общински програмни документи, както следва: 

 

„Общински план за развитие на община Мъглиж за периода 2014-2020” Общинският 

план за развитие определя рамката за развитие през следващия седемгодишен период, 

като отчита спецификата на територията и местоположението на общината, така и 

природните, културно-исторически и човешки ресурси, с които разполага общината. 

Планът интегрира икономическите, екологичните, социалните и инфраструктурните 

аспекти за постигане на устойчиво местно развитие, като целта е да се формулират 

приоритетите, мерките и конкретните действия за постигане на устойчиво местно 

развитие в тяхната взаимна обвързаност и в съответствие със стратегическите документи 

от по-горен ранг и съществуващите устройствени планове - Стратегията „Европа 2020“, 

Национална програма за развитие „България 2020”, „Националната стратегия за 

регионално развитие“, „Национална концепция за пространствено развитие“ и 

„Областна стратегия за развитие на област Стара Загора“. Приоритетните области в 

„Общинския план за развитие на община Мъглиж“ представляват посоките, в които през 

седемте години на следващия програмен период следва да се насочат усилията на 

местната администрация, партньори и цялата общност и да се фокусират ресурсите, което 

би довело до постигане на стратегическите цели, поставени в плана за развитие на община 

Мъглиж.  

Приоритет 3.3. Опазване на околната среда и постигане на ресурсна ефективност 

Специфична цел 3.3.1. Запазване и подобряване на качествата на околната среда. 

Запазването на качествата на околната среда и най-вече на биологичното разнообразие е 

важна задача, целяща запазване и за следващите поколения на природните ценности и 

възможност за тяхното екологосъобразно използване. Като основен приоритет на планът 
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за развитие е увеличаване на процентът на населението обхванато от системите за 

повторно използване на отпадъците и компостиране на биологичните отпадъци.  

Стратегическа цел 4. Повишаване на административния капацитет и подобряване 

на административното обслужване. Приоритет 4.1. Добро управление на местната 

общност и развитие на административния капацитет приоритетната област е 

непосредствено свързана с реализирането на всички дейности в останалите приоритетни 

области поради водещата роля на човешкия фактор и изграждане на трайни партньорства, 

гарантиращи устойчиво местно развитие. Подобряването на административното 

обслужване и ключовата роля на хората за привличане на европейски и други външни 

ресурси и реализиране на проекти са определящи за успешното прилагане на мерките във 

всички области и постигането на стратегическите цели на плана за развитие на община 

Мъглиж. Отчетена е необходимостта от особено внимание, тъй като мерките в настоящата 

приоритетна област са основа и гаранция за устойчиво местно развитие и касаят развитие 

капацитета на цялата общност и изграждане на партньорства.  

Специфична цел 4.1.1. Подобряване на управлението на дейностите в общината и 

технологична модернизация на административното обслужване. В тази специфична цел 

се включва въвеждане на електронно управление, обучение на служителите за 

увеличаване на професионалната квалификация, въведени ИКТ технологии в 

администрацията.  

 

„Областна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2005-2015г.“  

Стратегията за развитие на област Стара Загора е основен стратегически документ, който 

определя дългосрочните цели и приоритети на областната политика за развитие и 

устройство и съгласува целите и приоритетите на плановите документи от по-високите 

нива – „Националната стратегия за регионално развитие“ и „Плана за развитие на 

Южен централен район за планиране“ с политиките и ресурсите на общинското ниво.  

Предвидените цели и мерки в настоящата ПУО на община Мъглиж ще допринесат за 

достигане изпълнението на по-долу изброените специфични цели и мерки в следните 

приоритетни области от Областната стратегия за развитие на област Стара Загора, както 

следва: 
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Приоритет 4. Повишаване на административния капацитет, изграждане на 

партньорства и гражданско участие - изграждането на административен капацитет на 

местно и регионално ниво, създаването на партньорства, институционалното развитие на 

структурите на гражданското общество и гражданското участие са необходими условия за 

успешното интегриране на областта. Като резултат се повишава капацитетът за усвояване 

на фондовете на ЕС за социално-икономическо сближаване, развитие на селските райони, 

насърчаване на предприемачеството, подкрепа на бизнеса, изграждане на адекватна 

инфраструктура и др. Участието на широко партньорство в процеса на програмно 

проектиране, разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на дейности са умения, 

които следва да се усвояват, само така област Стара Загора ще намери своето място в 

общността на Европейските региони и ще осигури просперитет на своите граждани:  

- Специфична цел 1: Подпомагане изграждането на местни и регионални партньорства - 

местните и областните администрации, като субекти на управлението участват във 

формирането и осъществяването на политиката за местно и регионално развитие. С 

развитието на обществото ни, обаче, все по-важна роля в тези процеси играе 

партньорството с всички заинтересувани страни и гражданското участие. Сътрудничество 

с НПО, като представители на гражданското общество и бизнеса гарантира 

съобразяването на политиките с потребностите на обществото и създава възможност за 

обединяване на местните ресурси за разрешаване проблемите на общностите и развитието 

им. Ето защо от особено важно значение е:  

 Участие на НПО и бизнеса в процесите на програмиране, планиране, реализация на 

програми и проекти и мониторинг и контрол на изпълнението им, което гарантира 

съобразяване с приоритетите на общностите;  

 Гражданско участие при обсъждане на всички важни въпроси, свързани с 

развитието на общностите;  

 Изграждане на партньорства на местно и регионално ниво;  

 Обучение на всички представители на общността, споделяне на информация, опит 

и добри практики на регионалните и местните партньори за разработване, 

финансиране и управление на съвместни проекти и прилагане на интегрирани 

програми за развитие;  
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 Прозрачност в действията на органите на управление - необходимо е да се 

разработи единна стратегия и да се използват различни канали и механизми за 

участие на гражданите, бизнеса и НПО в процеса на управление, което може да 

става чрез:  

 Възможност за участие в заседанията на различни органи на управление – комисии, 

агенции, общински и областни съвети и др;  

 Изграждане на консултативни съвети;  

 Непрекъснати контакти на представителите на органите на управление с 

гражданите, бизнеса и НПО и отчитане мнението им, което може да служи като 

коректив при вземане на управленски решения;  

 Публични дискусии, Интернет форуми на страниците на общини и областна 

администрация и др.;  

 Участие при формиране и публично отчитане на бюджети на общностите и др.;  

Чрез подобряване на сътрудничеството между регионалните и местни власти и социално-

икономическите партньори на регионално и местно равнище, ще се постигне засилване на 

партньорството. Те могат да обединяват всички областни на политиката, имащи 

отношение към икономическото, научното и социалното развитие и укрепване 

институционалния капацитет. Укрепването на институционалния капацитет на регионално 

ниво спомага за възприемане на предложените реформи в политиката за сближаване на 

Общността, за създаване на капацитет за по-добро усвояване на средствата от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд, програмно проектиране, наблюдение и 

оценка и по-добрата политика на тези нива.  

Приоритет 5: Възстановяване и опазване на околна среда и развитие на 

екологичната инфраструктура, водещи до устойчиво и балансирано развитие и 

повишаване на възможностите за инвестиции в икономиката - възстановяването на 

замърсени терени и закриването на замърсени терени, подобряване качеството на 

атмосферния въздух, водят до отстраняване на рисковете за човешкото здраве и 

естествената околна среда. Изграждането на необходимата инфраструктура за събиране, 

пречистване и отвеждане на отпадъчни води и за третиране на отпадъци е свързано както 

с преодоляване на здравно екологичните рискове, така и с предоставянето на качествени и 
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екологични услуги на гражданите. Дейностите свързани с опазването, възстановяването и 

подпомагането на цялостното управление на видовете и природни местообитания, 

допринасят за по-отговорно управление на природните ресурси и по този начин, за 

постигане на целите на Стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз:  

- Специфична цел 2: Ограничаване и намаляване на въздействията върху околната среда, 

причинени от образуваните отпадъци:  

 Подобряване на ефективността на използваните ресурси и третирането на 

отпадъците,  

 Търсене на максимална отговорност от замърсителите;  

 Развитие на необходимата инфраструктура за третиране на отпадъците;  

 Предотвратяване или намаляване на количеството и опасните свойства на 

образуваните отпадъци;  

 Рециклиране;  

 Повторно използване и/или извличане на вторични суровини от отпадъците, чието 

образуване не може да се предотврати;  

 Обезвреждане на отпадъците при невъзможност за тяхното предотвратяване, 

намаляване и/или оползотворяване;  

 Доизграждане на съоръжения/инсталации за обезвреждане на битови отпадъци с 

достатъчен капацитет;  

 Изграждане на съоръжения за предварително третиране, включително за 

компостиране, сортиране и сепариране на отпадъци, едновременно с въвеждането в 

експлоатация на новоизграждащото се регионално депо за битови отпадъци в гр. 

Стара Загора и центрове за рециклиране;  

 Изграждане на инсталации за оползотворяване на отделените газови емисии 

(метан) от депата за битови отпадъци (чрез производство на ел. енергия);  

 Изграждане на регионални съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци и 

отпадъци за разрушаване на сгради;  
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 Въвеждане на системи за разделно събиране, включително на биоразградимите 

отпадъци и на някои групи масово разпространени опасни отпадъци от потока на 

битовите, като луминесцентни лампи, батерии, малки химически отпадъци и др.;  

 Изграждане на регионални инсталации за обезвреждане (изгаряне, автоклавиране, 

микровълново обезвреждане) на инфекциозни отпадъци от лечебните заведения;  

Специфична цел 4: Намаляване /предотвратяване на въздействието върху околната 

среда от първично и вторично замърсяване, подобряване на характеристиките на 

елементите на околната среда:  

 Закриване на нерегламентирани сметища и стари замърсявания с отпадъци;  

 Организиране на събирането, депонирането и третирането на отпадъците;  

 Саниране и благоустрояване на терените, замърсени със строителни отпадъци и 

осигуряване на възможности, възпиращи повторното им замърсяване; изграждане 

на депа за утайките от пречиствателните станции за отпадни води;  

 Поетапно почистване и рекултивиране на всички нерегламентирани сметища и 

замърсени с отпадъци терени, в съответствие с извършената прeорeтизация 

съобразно риска за подземните води и почвите;  

 Поетапно прекратяване на експлоатацията и последващо закриване на всички 

съществуващи депа за отпадъци, които не отговарят на изискванията на 

нормативната уредба и съвременните технически стандарти. Закриването на 

съществуващите сметища в общините от региона, ще бъде съобразено с 

въвеждането в експлоатация на новото регионално съоръжение /инсталация за 

третиране на битовите отпадъци;  

Програма за опазване на околната среда на община Мъглиж 2012-2015необходимо 

е програмата да бъде актуалиузирана, така, че да отговаря на новият програмен период 

до 2020 година и да бъдат отразени всички изисквания на законодателството в сферата 

на опазване на околната среда.  

Основните цели,описани в Програмата за опазване на околната среда 2012-2015, 

свързани със програмата за опазване на околната среда в сферата на отпадъците са: 
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- Изграждане на претоварна станция – тази цел е постигната чрез участието на община 

Мъглиж в Регионаланата система за управление на отпадъците на регион Стара Загора, 

в която система е построена и Претоварна Станция Казанлък.  

- Разделно събиране на биоразградими отпадъци – разделното събиране все още не е 

въведено на територията на общината, но настоящата програма въвежда мерки и 

програми за въвеждането му; 

- Организиране на разделно събиране на опаковки и други масово разпространени 

Отпадъци – общината има подписан договор с организация за оползотворяване на 

отпадъци от опаковки - „Екобулпак”; 

- Оптимизиране на съществуващата система за организирано сметосъбиране – 

соистемата е оптимизирана има подписан договор със фирма за сметосъбиране, 

сметоизвозване и почистванбе на уличната мрежа; 

- Проучване на възможности за изграждане на депо за строителни отпадъци- все още е 

в процес на проучване; 

- Проектно проучване за интереса към домашно компостиране с биокофи 

(компостери) – и в настоящата Програма въпросът за домашно компостиране чрез 

биокофи е предложен като възможност за прилагане на територията на община 

Мъглиж. 

1.2. Анализ на отпадъците 

Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ за разработването на общинската 

програма и дава отговор на следните въпроси:  

 Какви са количества и тенденциите на различните потоци отпадъци в общината за 

анализирания период.  

 Какви са количествата образувани отпадъци в общината и каква е нормата на 

натрупване.  

 Какъв е морфологичният състав на образуваните битови отпадъци в общината 

 Какви са количествата повторно използвани, рециклирани, оползотворени и 

обезвредени битови отпадъци за разглеждания период и какви са тенденциите в 

третирането на битовите отпадъци.  
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 Каква е степента на изпълнение на целите, които са поставени пред общината в 

съответствие с националното законодателство и разпределението на 

ангажиментите между общините в дадена РСУО.  

 

1.2.1. Анализ на битовите отпадъци 

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци (БО) са 

“отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са 

отпадъците, образувани от домакинствата и отпадъците, образувани от фирми и други 

организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, 

с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското 

стопанство). На територията на община Мъглиж се образуват различни по характер и вид 

отпадъци. Тенденциозното им нарастване или пък намаляване е зависимо от няколко 

фактора: разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване, 

брой на населението в тях, дейността на населението като източник на образуването, 

икономическото положение в сравнение с това в страната. 

Информацията за количеството генерирани отпадъци е предоставена от общинска 

администрация община Мъглиж. 

Система за събиране и третиране на отпадъците 

 

Община Мъглиж е възложила по силата на договор 68-16/04.06.2015 сметосъбирането и 

сметоизвозването на фирма Астон сървис ООД. Сметосъбирането на територията на 

общината ще се извърши със съдове собственост на Възложителя. Съдовете, които се 

обслужват са: 

- Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 – 550 бр; 

- Кофи за смет 110 л. – 1 788 бр. 

-  Кофи за смет /240/ - 1 812 бр.  

Таблица 6 Брой и вид на съдовете за събиране на битови отпадъци по населени места 

Селище от 

община 

Мъглиж 

Кофи (110л.) бр. Кофи (240 л.) 

бр. 

Контейнер тип 

„Бобър” 
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Мъглиж 540 543 130 

Ягода 255 256 120 

Тулово  223 225 55 

Юлиево 225 225 58 

Шаново 188 190 46 

Зимница 122 125 45 

Дъбово  100 105 39 

Ветрен  123 122 33 

Радунци 6 - - 

Сливито - - 5 

Селце  20 10 

Яворовец  1 1 

Завод 4 6 - 2 

В засълженията на изпълнителя е вменена подмяната на дефектирал съд, в случай на 

унищожен, изгубен или повреден съд. 

Честотата на обслужване на съдовете, разположени на територията на община Мъглиж е 

определена със Заповед на кмета на община Мъглиж (РД 09-375-1/30.10.2014) и е както 

следва: 

- град Мъглиж и село Ягода – 2 пъти седмично за цялото населено мясти и 1 път седмично 

централна градска част; 

- Завод 4 АРСЕНАЛ, С. Тулово, с. Дъбово, с. Ветрен, с. Юлиево, с. Зимница – 1 път 

седмично 

- с. Шаново, с. Сливито, с. Селце – 1 път на две седмици; 

- с. Радунци, с. Яворовец – 1 път на четири седмици. 

 

Количества на събраните смесени битови отпадъци 

 

В таблицата по-долу са представени данни отнсосно смесените количества битови 

отпадъци и нормата на натрупване за община Мъглиж  областта и страната:  
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Таблица 7. Събрани смесени битови отпадъци и норма на натрупване в Мъглиж 

Показател 2012 2013 2014 2015 

Количества 

смесени битови 

отпадъци в 

община 

Мъглиж (тон) 

3 593,32 5 088 6 032,600 1 795,100 

Количество 

разделно 

събрани битови 

отпадъци (в 

тон) 

- 152 133 37,084 

Общо 

количество 

генерирани 

битови 

отпадъци (тон) 

3 593,32 5 240 6 165 1 832,184 

Средно 

годишно 

население в 

община 

Мъглиж 

12 680 10 000 9 916 9 972 

Норма на 

натрупване в 

община 

Мъглиж 

(кг/ч.год.) 

283 524 621 183 

Норма на 

натрупване в 

област Стара 

Загора 

(кг/ч.год.) 

456 475 119 - 

Норма на 

натрупване в 

България 

(кг/ч.год.) 

376 347 434 - 
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- няма данни за съответната година 

*Данните за количестват смесени битови отпадъци са представени от община Мъглиж. Данните за 

разделно събрани отпадъци за 2013 и 2014 са взаимствани от ИАОС.  
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Данните за количествата смесени битови отпадъци са за периода 2012-2015. Нормата на 

натрупване и количествата на смесените битови отпадъци за 2013 и 2014 г. са значително 

завишени, това се дължи на мерките предприети от община Мъглиж за почистване на 

нерегламентирани сметища.  

 

 

Морфологичен състав на отпадъците 

Показателят морфологичен състав характеризира количеството на отделните 

компоненти спрямо общото количество на отпадъците (хартия, хранителни отпадъци, 

пластмаси, текстил, стъкло, метали, опасни отпадъци и др.). Данните за морфологичния 

състав са необходими при избор на системи за разделно събиране на отпадъци или при 

оптимизация на въведените такива. Има важно значение при определяне на метода за 



Програма за управление на отпадъците в Община Мъглиж – 2016-2020 

110 

 

предварително третиране и обезвреждане на отпадъците, включително вида и капацитета 

на съоръженията. 

Към месец октомври 2016 в община Мъглиж има подготвени пет доклада за 

морфологичен анализ на отпадъците. Докладите за морфологичен анализ на отпадъците са 

за количествата отпадъци, генерирани през 2015 и са за сезони – пролет, лято, есен, зима и 

окончателен доклад. Анализът на морфологичния състав на отпадъците е извършен от 

външен изпълнител по договор.  

Община Мъглиж, условно според прилаганатаМетодика за определяне на морфологичния 

състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на 

министъра на околната среда и водите  (т.2.1.1,  спада към група IV – населени места от 

3- 25 000 - в повечето малки градове, а понякога и села. Характерното за тях е 

балансирането на високо и ниско строителство, няма топлоснабдяване. Жизнения 

стандарт както и безработицата са около и под средната. 

 

На таблицата по-долу са представени данни за морфологичния състав на отпадъците на 

община Мъглиж за 2015: 

Таблица 8 Морфологичен състав на отпадъците за 2015 

Морфологичен 

състав на 

отпадъците 

Сезон Пролет 

(%) 

Сезон Лято 

(%) 

Сезон Есен 

(%) 

Сезон Зима 

(%) 

Хранителни 18.94 15.66 25.91 18.48 

Хартия 6.43 9.40 8.24 5.50 

Картон 2.97 4.04 5.42 3.64 

Пластмаса 7.21 4.10 6.31 8.37 

Текстил  3.47 3.80 2.44 3.87 

Гума 0.97 3.06 0.60 2.17 

Кожа 1.58 1.00 0.73 1.06 

Градински 26.43 25.90 26.27 16.74 
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Дървесни 3.65 1.01 3.48 1.33 

Стъкло 7.10 10.52 4.25 6.22 

Метали 1.04 1.68 1.01 2.36 

Инертни 12.66 8.72 9.00 12.79 

Опасни 0.73 0.80 0.74 0.67 

Други 6.83 10.31 5.59 16.80 

Данните са взети от морфологичния анализ на състава на отпадъците за 2015 
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Източник: Доклади от морфологичния анализ на отпадъците на община Мъглиж за 2015 

Като основен извод, който може да се направи е, че количеството на хранителните 

отпадъци през всички сезони е с най-големи стойности. През есента общото количесатво 

на смесените битови отпадъците е с най-високи стойности в сравнение с всички останали 

сезони. Делът на отпадъците, които могат да се рециклират (хартия, картон, стъкло, 

метали, пластмаси) е по-малък в сравнение с останалите видове отпадъци, но би могъл да 

се намалее в следствие на прилагане на схемите за разделно събиране на рециклируемите 

отпадъци.  
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1.2.2. Анализ на утайките от ПСОВ 

На национално ниво няма изградена цялостна информационна база данни, в която 

информацията за утайките от ГПСОВ да е систематизирана и да обхваща всички аспекти, 

както в регионален и местен, така и във времеви разрез. Основно се използва информация 

от „Национален стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ на 

територията на Р България за периода 2014-2020г.“  

Национален стратегически план отчита новостите в правен и технически аспект на ниво 

ЕС, както и съвременното състояние на управлението на утайките от ГПСОВ в България. 

Основната цел на този документ е да осигури рамката за планиране на национално ниво, 

като осигури разумен подход при определянето и прилагането на адекватни мерки за 

оползотворяване и обезвреждане на утайките, като се вземат предвид географските, 

обществено-икономическите и демографските условия в България. Планът анализира 

тенденциите на европейско ниво, тенденциите в България, в.т.ч. и в регионален план, 

поставя национални цели и план за действие с мерки за постигането им. 

Обслужването на територията на община Мъглиж по водоснабдяването и отвеждане 

на отпадните води се осъществява от “ВиК” ЕООД – Стара Загора. Водоснабдяването на 

селищата от общината се осъществява от 9 водоизточника. Те осигуряват водоподаване с 

дебит 68,5 л/сек., което е напълно досатъчно за задоволяване нуждите на населението и 

бизнеса. Захранването е помпажно и смесено.  Качествата на питейната вода нямат 

отклонения от националните стандарти. Като цяло водоснабдяването в общината се 

характеризира с амортизирана и неефективна водопреносна мрежа. Това е причина за 

загубата на голяма част от подаваните количества, която достига до 48%. Сериозен 

проблем, обаче, представлява липсата на канализация във всички селища на общината. 

Изградеността на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за преработка на 

отпадните води са един от определящите качествата на жизнената среда в населените 

места фактори. В същото време това представлява реална опасност за замърсяване на 

плитките подпочвени води в близост до населените места Единствено малък брой 

обществени и жилищни сгради в централната част на град Мъглиж са включени в 
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частична канализация с ограничен обхват. На територията на община Мъглиж няма 

изградена ГПСОВ и няма данни за количествата утайки.  

1.2.3. Анализ на строителните отпадъци 

Съгласно ЗУО „строителни отпадъци“ са отпадъците от строителство и разрушаване, 

съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 

2000/532/E0 на Комисията от 3 май 2000г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване 

на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква „а)“ от Директива 75/442/ЕИО на 

Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на 

опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на 

Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения.  

„Отпадъци от строителство и събаряне“ са отпадъци, получени вследствие на строително-

монтажни работи и премахване, включващи бетон; тухли; керемиди; плочки; порцеланови 

и керамични изделия; стъкло, пластмаси и дървесен материал съдържащи или замърсени с 

опасни вещества; асфалтови смеси; изолационни материали и др., съответстващи на 

кодовете на отпадъци от група 17 от Приложение №1 към чл.5, ал.1 и чл.6 ал.1, т.1 от 

„Наредба №2 от 23 юли 2014г. за класификация на отпадъците“.  

„Оползотворяване на материали от строителни отпадъци“ са всички дейности по 

оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с оползотворяване на 

енергия и преработването в материали, които се използват като гориво. 

Оползотворяването включва и дейностите по подготовка за повторна употреба, 

рециклирането или друго материално оползотворяване.  

„Обратно насипване“ означава дейност по оползотворяване, при която подходящи 

отпадъци се използват с цел възстановяване на материалите в изкопните зони или за 

инженерни цели в ландшафтната архитектура и когато отпадъците са заместител на 

материали, които не са отпадъци.  

„Рециклиране на ОСР“ е всяка дейност по оползотворяване на строителните материали, 

посредством която ОСР се преработват в продукти, материали или вещества за 

първоначалната им цел или за други цели. Рециклирането на ОСР не включва 
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оползотворяването на ОСР за получаване на енергия и преработване в материали, които 

ще се използват като горива или за насипни дейности.  

„Подготовка за повторна употреба на ОСР“ са дейности по материално оползотворяване, 

представляващи проверка, почистване или ремонт, посредством които строителните 

продукти или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да 

може да бъдат използвани повторно. Със ЗУО от 2012 г. се направиха значителни промени 

в ангажиментите на общините относно строителните отпадъци. По отношение на 

генерираните строителни отпадъци общината има пряк ангажимент към строителните 

отпадъци в малки количества, генерирани от ремонтните дейности на домакинствата. В 

този смисъл анализът и прогнозите са фокусирани върху този поток строителни отпадъци.  

Изпълнителят на строежи е задължен да организра дейностите по извозване и депониране 

на строителни отпадъци, съгласно Наредбата за управление на отпадъците на Община 

Мъглиж. Строителят води и статистика за количествата строителни отпадъци, и изпълнява 

изискванията на общинската Наредба за УО относно влагането на рециклирани 

строителни отпадъци. Изискванията относно третирането на строителните отпадъци на 

територията на община Мъглиж напълно кореспондира с „Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали“. 

На територията на РИОСВ Стара Загора има едно действащо депо за строителни 

отпадъци, което обслужва населените места в община Казанлък. В община Мъглиж 

строителните отпадъци и се депонират съвместно с битовите, а изкопните земни маси се 

използват за запръстяване на депата за неопасни отпадъци. Липсата на депо за строителни 

отпадъци води до неконтролирано изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и 

фирми, формиране на нерегламентирани сметища главно на входовете и изходите на 

населените места, както и замърсяване на зелените площи в самите населени места. 

В община Мъглиж не се води отчетност за количествата строителни отпадъци в 

исторически аспект и не е възможно да се направи анализ на техните количества.  

Съществуват данни от морфологичният анализ на отпадъците (2015 г) за инертните 

отпадъци, като тяхното количество е 1431 тона за 2015.  
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Препоръчително е да се развие система за разделно събиране на ОСР от ремонтни 

дейности от домакинствата и общината да изготви и оповести месечен план-график за 

предаване на събраните от домакинствата строителни отпадъци от ремонтната им 

дейност;  

Пропоръчително е да се води отчестност за количествата генерирани строителни отпадъци 

за целият период на действие на ПУО.  

Необходимо е Община Мъглиж по собствена инициатива и за своя сметка да организира 

създаването на площадка за временно съхранение на строителните отпадъци от 

ремонтните дейности на домакинствата и отпадъците от строителни и разрушителни 

дейности, на които общината е Възложител; 

1.2.4. Анализ на производствените отпадъци 

Производствените предприятия на територията на общината образуват предимно 

отпадъци с характер на битови, специфично масово разпространени и рециклируеми 

отпадъци. Фирмите изготвят годишни отчети и ги представят пред ИАОС. Следва да се 

отбележи, че не всички фирми изпълняват задълженията си да предоставят необходимата 

информация за генерираните от тях отпадъци в ИАОС.  

Редът за организация на дейностите по третиране на производствени и опасни отпадъци е 

регламентиран в Наредбата за управление на отпадъците в община Мъглиж. В 

съответствие с нея производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, 

се депонират на депо в град Казанлък за строителни и неопасни производствени отпадъци. 

1.2.5. Анализ на опасните отпадъци 

Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Мъглиж регламентира 

реда и начина за организация на дейностите по третиране на масово разпространени 

отпадъци“ в т.ч. отпадъци от батерии и акумулатори; отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване (ЕЕО); отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; отпадъци 

от моторни превозни средства; излезли от употреба пневматични гуми. 
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Масово разпространените отпадъци се събират разделно от другите отпадъци и не се 

изхвърлят в съдовете за битови отпадъци. 

От 2009 година в Община Мъглиж има подписан договор с организация за 

оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА – Екобатери АД.  

От 2010 година има подписан договор с Екобултех АД за ИУЕЕО. 

1.3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъци 

Анализът на инфраструктурата по управление на отпадъците е един от най-ключовите 

анализи. Той дава отговори на следните въпроси:  

 Какви са тенденциите и настоящата ситуация по отношение на осигуряване от 

общината на инфраструктура за отпадъци, чието управление е от компетенциите на 

местните власти.  

 Осигурената, изградената и в процес на планиране, осигуряване и изграждане 

инфраструктура достатъчна ли е за третиране на отпадъците на територията на 

общината и за постигане на количествените цели за рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците, поставени пред местните власти.  

 Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и 

постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, в т.ч. по 

потоци отпадъци.  

  Какви са основните изводи и препоръки за бъдещи действия.  

1.3.1. Инфраструктура за битови отпадъци 

Анализът на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци дава информация за 

два основни компонента на инфраструктурата:  

1. Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци;  

2. Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци.  
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Основни технически характеристики и капацитет на инфраструктурата за третиране 

на битови отпадъци 

Понастоящем единственият начин за третиране на смесените битови отпадъци на 

територията на община Мъглиж е депониране. До септември месец 2016 година 

отпадъците на община Мъглиж да депонирани на старото общинско депо м. Иванчов път, 

община Гурково. От октомври 2016 г. отпадъците на община Мъглиж се депонират на 

старото общинско депо в гр. Казанлък. За постъпващите за депониране отпадъци се отчита 

- вид, количество и произход, т.е извършва се входящ контрол и се изготвят протоколи за 

количествата отпадъци постъпили на депото. Водят се отчетни книги за постъпилото 

количество и вид отпадък на депото, същите са прошнуровани и подпечатани от РИОСВ – 

Стара Загора. 

И двете депа в община Гурково и град Казанлък не отговарят на изискванията на 

„Наредба №6 от 27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци“. 

С въвеждане в експлоатация на РСУО - Ст. Загора битовите отпадъци генерирани на 

територията на община Мъглиж ще се депонират на Регионалното депо на РЦУО – Ст. 

Загора.  

Новото регионално депо е предвидено с четири клетки с общ проектен капацитет 

Vполезен=3,8 млн. m3 и експлоатационен период от 23г. След проведена тръжна 

процедура от Община Стара Загора е избран изпълнител, като през март 2014г. е подписан 

договор за строителството на „Регионален център за управление на отпадъците – Стара 

Загора“. На етап I, финансиран по ОП „Околна среда” 2007-2013г. ще бъде изградена 

клетка 1 на регионалното депо с Vполезен=1,2 млн. m3. Този обем представлява около 

32% от проектния капацитет на четирите клетки на цялото депо.  

Регионална система за управление на отпадъците регион Стара Загора 

Общините включени в РСУО - регион Стара Загора са: Стара Загора, Чирпан, Братя 

Даскалови, Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Опан, Раднево 
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и Гълъбово. Площта на региона за управление на отпадъците е около 5 600 км2 и включва 

206 населени места.  

Елементи на РСУО в регион Стара Загора са регионално депо и инсталация за 

предварително третиране/сепариране и закрито компостиране на територията на община 

Стара Загора и три Претоварни станции съответно на територията на общините Казанлък, 

Гурково и Гълъбово.  

Компактираните отпадъци от трите претоварни станции ще се извозват до РЦУО - Стара 

Загора за последващо депониране на Регионалното депо.  

Транспортирането на отпадъците от трите ПС и отпадъците които директно ще се 

извозват от съответните общини до РЦУО – Ст. Загора ще се осъществява чрез два 

контейнеровоза, които ще бъдат общи за Регионалната система за управление на 

отпадъците.  

Регионализирането на системата за транспортиране на отпадъците, включва изградени и 

въведени в експлоатация три ПС за отпадъци – Гурково, Гълъбово и Казанлък, четири ЦР 

и съоръжения за приемане на едрогабаритни и зелени отпадъци. 

ЦР ще позволят на жителите и на малкия и среден бизнес прилагане на безопасно 

екологично депониране на всички видове отпадъци, несъбрани с отпадъците от 

домакинствата.  

Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора включва само 

необходимите мерки за първоначална регионализация при управлението на отпадъците. 

Тя включва нови схеми за сметосъбиране и транспортиране, заедно с основите за модерна 

система за управление и депониране на отпадъци.  

Първият приоритет на йерархията на отпадъците, както е записано в Националния план за 

управление на отпадъците, а също и в Рамковата директива за отпадъците на ЕС е:  

 Предотвратяване на образуването на отпадъците  
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Предотвратяването на отпадъци е приоритет на всяко общество. То започва с 

минимизиране и ефективно използване на ресурсите от производителите и потребителите. 

Тази цел трябва да се постигне чрез комбинация от регулаторни мерки и мерки за 

повишаване на информираността. Общините и региона за управление на отпадъците 

трябва ефективно да прилагат съществуващите регулаторни мерки за минимизиране на 

отпадъците. С цел увеличаване на резултатите от оползотворяване при източника и 

рециклиране, общините ще трябва да изпълняват и редовно да провеждат мерки за 

повишаване на информираността, насочени към жителите, търговския сектор, а също и 

индустриите. Ето защо е необходимо в годишните бюджети за управление на отпадъците 

да се отделят достатъчно средства за изпълнение на дейности за повишаване на 

информираността и за последващия мониторинг на ефективността им. 

 Подготовка за повторно използване  

Повторната употреба на материали от отпадъци може да бъде насърчавана на местно ниво 

чрез създаване или подкрепа на съществуващ пазар на търсене за материали, годни за 

повторна употреба. Необходимата база за повторно използване, вече е установена в етапа 

на проектиране и производство на продукти с повторно използване (стандартизация на 

бутилки, кутии, палети, контейнери т.н.).  

 Рециклиране  

Качеството на материалите за рециклиране зависи от степента на замърсяване по време на 

доставянето им в съоръжението за рециклиране. Най-високата степен на чистота се 

получава за материали, събрани при източника, например преди да се смесват с отпадъци 

от всякакъв вид, които биха ги замърсили. В този контекст е без значение дали 

материалите за рециклиране ще се използват за производството на нови метали, стъкло, 

пластмаса, хартия, картон и др., нито дали са биологични отпадъци, предназначени за 

производство на компост с рециклируемо качество.  

Етапите на съхраняване и събиране от системата за управление на отпадъците се приемат 

от решаващо значение за успеха на мерките за рециклиране. Населението, търговския и 

производствен сектори трябва да участват активно в дейностите по разделяне при 
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източника и системата за управление на отпадъците трябва да осигуряват адекватни 

съоръжения за разделно съхранение и събиране. Пълноценното участие на населението, 

обаче, изисква високо ниво на информираност. В момента за регион Стара Загора 

информираността за рециклиране се счита за недостатъчна. Затова се предлага общините, 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците и компаниите по оползотворяване 

да обединяват усилията си за изграждане на необходимото равнище на информираност. 

Предлага се да се започне три-годишна високо интензивна програма за постигане на 

краткосрочен и на дългосрочен устойчив ефект. 

Едновременно с това, общините, заедно с организациите по оползотворяване на материали 

за рециклиране, трябва да гарантират наличието на ефективна и цялостна система за 

разделно събиране и съхранение на отпадъци от опаковки и други материали за 

рециклиране. В тази насока е необходимо, общините заедно с организациите по 

оползотворяване на материали за рециклиране да осигурят и на държавните институции 

достатъчно разделяне при източника и събиране на материали и хартия от отпадъци от 

опаковки. Предвижда се основно организациите по оползотворяване да осигуряват 

средства за разделяне при източника за населени места (> 5000 жители). За по-малките 

населени места за осигуряване на съоръжения за съхранение и осигуряване на събирането 

на материали за оползотворяване е отговорна общината. Общините могат да доставят 

оползотворените материали, събрани от малките населени места, например до ЦР за 

временно съхранение в по-голям контейнер до транспортирането им до съоръжение за 

фино сортиране. Съоръженията за фино сортиране ще продължат да бъдат експлоатирани 

от компаниите по оползотворяване. Първоначално размерът на материали за рециклиране, 

събрани в рамките на малките селища ще бъде твърде малък, за да се оправдае 

пълноразмерно съоръжение за сортиране. Очаква се да се постигне най-икономически 

резултат, ако финото сортиране се извършва на вече съществуващите съоръжения, 

принадлежащи на компаниите по оползотворяване.  

Оценено е, че за 7 годишен период, разширяването на общинските системи за разделяне 

при източника, в комбинация с повтарянето на кампаниите за информиране на 
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обществеността и бизнеса, ще са в състояние да увеличат количеството оползотворени 

материали от отпадъци от първоначално около 5 до 8% от всички ТБО.  

С въвеждане на регионалната система за управление на отпадъците ще стане възможно и 

намаляване депонирането на биоразградимите отпадъци, както се изисква от 

националните цели. Това ще бъде постигнато с комбинация от три мерки:  

 Компостиране на общински зелени отпадъци в комбинация с до 20 000 тона/год. на 

органични твърди битови отпадъци;  

 Едрогабаритните отпадъци ще бъдат обработвани за рециклиране, като RDF в 

количества от 2 000 – 2 500 тона/год.;  

 Домашното компостиране на градински отпадъци трябва да се насърчава и 

разширява до ниво най-малко 20% от събраното в момента.  

Целите за намаляване на органичните отпадъци се считат за реалистични и ще доведат до 

ниво на рециклиране от 20-22% от генерирането на ТБО.  

Общините следва активно да насърчават домашното компостиране, което вече е познато в 

селските райони. Домашното компостиране се счита за приложимо, също така и за 

жилищните райони с еднофамилни къщи с градини, както и в предградията на големите 

градове. Домашното компостиране трябва да се съсредоточи основно върху градински 

отпадъци и отпадъци от зеленчуци от домакинствата.  

За да се намали депонирането на биоразградими материали, отпадъците от зеленчуковите 

пазари трябва да се доставят директно в съоръжението за компостиране на зелени 

отпадъци. 

 Съхранение на отпадъците  

Първоначално ще има два вида съдове за съхранение на отпадъци - един за материали за 

рециклиране (отпадъци от опаковки) и един за смесени битови отпадъци (ТБО). 

Осигуряването и обслужването на контейнери за материали за рециклиране в населени 

места с над 5 000 жители е задължение на компаниите по оползотворяване.  
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По инициатива на общините следва да се предвидят еквивалентни мерки и за по-малките 

населени места с население по-малко от 5 000 души.  

Система за управление на отпадъците в община Мъглиж първоначално предполага 

смесено събиране на остатъчни общински отпадъци от домакинства (т.е. отпадъци, които 

не са разделени при източника) и транспортирането им до ПС –Казанлък за временно 

съхранение и извозването им до Регионалното депо за ТБО Стара Загора.  

При първа икономическа възможност системата за събиране на битови отпадъци и 

отпадъци за рециклиране трябва да се допълни със система за разделно събиране на 

съхранение и на градински отпадъци за съответните райони. Приложимо е разделно 

събраните градински отпадъци да се компостират заедно с общински зелени отпадъци за 

производство на рециклируем зелен компост. 

В споразуменията си с общините компаниите по оползотворяване трябва да бъдат 

задължени да извършват многократно обширни кампании по информираност в 

сътрудничество с общините и местните НПО. Такива кампании трябва да бъдат 

проектирани да достигнат до всички жители на общината и трябва да се повтарят всяка 

година.  

Усилията и резултатите на рециклирането трябва да бъдат внимателно наблюдавани от 

всяка община и докладвани на Регионалното сдружение. Ефективността от дейностите по 

рециклиране трябва да се регистрира като процент, например, нетното тегло от 

оползотворени материали, заплатени от фирмите по оползотворяване, разделено на 

количеството отпадъци, постъпили в депото.  

Съоръженията за съхраняване на твърдите битови отпадъци трябва да са проектирани с 

достатъчен капацитет, за да се гарантира, че липсата на капацитет няма да доведе 

жителите да депонират битови отпадъци в контейнерите за рециклиране.  

Прието е съдовете за съхранение на отпадъци да са средно с 10 години експлоатационен 

живот. Ето защо 10% от всички съдове за съхранение ще се подновяват всяка година. 

Освен това се приема, че всяка година ~ 3% от съдовете за съхранение се повреждат до 

степен, че да бъдат заменени преди края на полезния им живот. Разходите по подмяна и 
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поддръжка на съдовете за съхранение на отпадъци се приемат за експлоатационни 

разходи, независимо дали се закупуват от общината или от концесионер. 

Разходите за подмяна и поддръжка на съдовете за отпадъци се предполага, че трябва да се 

прехвърлят върху крайните потребители, например жителите, като част от таксите за 

управление на отпадъците. Оценено е, че приносът от 10,5 лв., вкл. ДДС на тон битови 

отпадъци е достатъчен да покрие всички общински разходи за осигуряване на съоръжения 

за съхранение на отпадъци - включително осигурени от общинитесъдове за отпадъци за 

рециклиране за по-малките населени места.  

Общинските зелени отпадъци ще се транспортират директно до едно от регионалните 

съоръжения за компостиране от общинския оператор без междинно съхранение. 

Препоръчва се операторите да прилагат малки мобилни шредери на работните площадки, 

за да минимизират обема, който трябва да се транспортира.  

Изхвърлянето на градински отпадъци заедно с битови отпадъци трябва да се преустанови 

възможно най-скоро. Предложената система включва два незабавни метода за изхвърляне 

на градински отпадъци – домашно компостиране или доставка до един от центровете за 

рециклиране. Препоръчва се общините да включат мерки за домашно компостиране и 

ползите от тях в своите информационни кампании за управление на отпадъците.  

Освен това, с течение на времето, общините трябва да прилагат по-ефективен, но и по-

скъп метод на разделното събиране на градински отпадъци за всички квартали например 

кварталите с еднофамилни къщи в по-големите градове. Градинските отпадъци се 

компостират заедно с общинските зелени отпадъци за производство на рециклируем зелен 

компост. До края на Етап I - 2019г. се приема, че процентът на събраните градински 

отпадъци заедно с битовите отпадъци ще се намали на 50% от сегашното ниво. 

Сметосъбиране и транспортиране на отпадъците  

Събирането на битовите отпадъци ще се осигури за цялото население в регион за 

управление на отпадъците Стара Загора. Събирането ще се извършва два пъти седмично 

за градовете > 3000 жители и един път седмично за всички останали населени места. 

Разделените при източника материали трябва да се събират редовно с приемлива честота 
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за покриване на реалните нужди. Различни честоти за събиране изискват различни 

капацитети за съхранение на отпадъци.  

Сметосъбирането и транспортирането до най-близкото регионално съоръжение за 

управление на отпадъци е отговорност на отделните общини. Мястото за прием на 

отпадъци за община Мъглиж, Казанлък  и Павел Баня е ПС – Казанлък.  

Елементи на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Стара 

Загора 

 

РЦУО - регионално депо и инсталация за предварително третиране/сепариране и закрито 

компостиране на територията на община Стара Загора;  

Три Претоварни станции съответно на територията на общините Казанлък, Гурково и 

Гълъбово; Системата за управление на отпадъците в регион Стара Загора първоначално 

предполага смесено събиране на остатъчни общински отпадъци от домакинства (т.е. 

отпадъци, които не са разделени при източника) и транспортирането им до регионалното 

депо. Общинските зелени отпадъци, органичните отпадъци от пазарите и хранително-

вкусовата промишленост, както и от битовите отпадъци с висока концентрация на 

хранителни отпадъци трябва да се транспортират до инсталацията за сепариране и закрито 

компостиране на РЦУО площадка „Ракитница Изток“. Мерките по разделяне при 

източника и разделното събиране ще бъдат въведени постепенно, за да подготвят мерките 

за третиране в регионалната система, които ще бъдат проектирани и изпълнени на 

следващия етап Етап II.  

Регионалният център за управление на отпадъците се изгражда близо до „Ракитница-

Изток“. Площадката определена за центъра понастоящем е достатъчна за съоръженията за 

Етап I (финансиран по ОПОС 2007-2013г.), включително клетките на регионалното депо 

за период от 23 години. Мерките, които трябва да се изпълнят в регионалната система за 

Етап II ще изискват увеличение на наличната в момента площ за РЦУО или ще трябва да 

се разположат на нова площадка. Приложими площадки за мерките за Етап II зависят от 

избрания начин на третиране.  
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РЦУО в „Ракитница Изток“ включва и технически и административни съоръжения за 

всекидневна експлоатация на цялата регионална система за управление на отпадъците. 

Цялата зона ще бъде оградена и по периметъра й ще има зелен пояс. От вътрешната страна 

на оградата се приема да се изпълнят като част от първоначалния обхват на работа: 

Таблица 9 РЦУО Стара Загора 

Съоръжение Функция 

Съоръжения в приемната 

зона  

 

Регистрация на отпадъците (вид, произход, пр..);  

Мониторинг на отпадъците – кантар;  

Инструкции за разтоварване (вътрешно направление);  

 

Клетка 1  

 Клетка на депото;  

Мембранна Система;  

 Система за събиране и отвеждане на инфилтрата;  

Съоръжения за събиране на повърхностния отток;  

Пътища за достъп – вътрешни;  

Път за достъп на компактора;  
 

МБТ – етап 1  

Закрито МБТ съоръжение за прием и предварително 

механично третиране и сепариране на метали;  

Закрито съоръжение за прием и предварително третиране 

на зелени отпадъци;  

Закрито компостиращо съоръжение за битови и зелени 

отпадъци;  

 Съоръжение за фина обработка на компост;  

Съоръжение за третиране на изпускания въздух;  

Площадка за съхранение на продаваем зрял компост;  

Съоръжения за персонала, включително помещения за 

почивка за шофьорите;  

 

Зелени отпадъци  

Платформа за междинно съхранение на зелени отпадъци;  

Мобилно оборудване за преработка на зелени отпадъци;  

 

ЕГО Платформа за съхранение на ЕГО; 

Мобилно оборудване за преработка на ЕГО за 

рециклиране 

ЦР Отпадъци за рециклиране;  

Опасни отпадъци от домакинствата;  
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Градински отпадъци;  

ЕГО;  

Отпадъци за депониране;  

други.  

 

 

Площадката „Ракитница Изток“ определена за изграждане на „Регионален център за 

управление на отпадъците” е разположена в границите на землището на с. Ракитница 

(североизточно от селото), община Стара Загора. Площадката се намира на около 2 км 

преди центъра на селото и на 1 км от покрайнините му, в ляво от пътя Ст. Загора – Чирпан 

(път №66). До площадката се достига по асфалтов път 0.5 км, започващ от път №66 и 

преминаващ през централната и част в посока североизток. На североизток площадката на 

депото граничи с терена на находище “Аламура” /Акт №773/10.12.2003г. за изключителна 

държавна собственост/ за подземно богатство – варовици и долерити. С решение на МС 

(№390/10.05.2004г.) находище “Аламура” е предоставено на концесия със срок от 10г. за 

добив на подземни богатства – строителни материали.  

Площадката на РЦУО - Стара Загора има площ 325.080 дка, в която са включени 

застроена площ 265.070 дка и зелени площи 60.01 дка. Площадката условно е разделена на 

4 зони и външни комуникации:  

 Приемна зона и Общински център за рециклиране (събирателен център);  

 Зона за депониране – 4 бр. клетки за неопасни отпадъци, като на Етап I 

(финансиран по ОПОС 2007-2013г.) включва изграждането на клетка 1 на 

Регионалното депо;  

 Зона на инсталация за сепариране и закрито компостиране;  

 Зона за събиране и пречистване на замърсени води;  

 Външен път за достъп;  

 Външен водопровод;  

 Външно ел. захранване;  

 Отвеждане на чистите води от РЦУО;  
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РЦУО - Стара Загора ще приема за третиране неопасни ТБО от всичките 12 общини в 

регион Стара Загора, като директно на РЦУО ще бъдат транспортирани генерираните 

отпадъци от общини Стара Загора, Опан, Братя Даскалови, Чирпан и Раднево. 

Общински център за рециклиране 

Ще се извършва прием на отпадъци от населението, които не отговарят на неопасни 

битови отпадъци – ЕГО, градински (зелени) отпадъци, отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване, опасни отпадъци и пр. В ЦР ще се извършват дейности, като 

разтоварване и ръчно разпределяне на отпадъците по контейнерите и натоварване на 

пълните контейнери, разтоварване на доставното място и връщането им в центъра. На 

Общинският център за рециклиране са разположени контейнери за разделно събиране на 

рециклируеми, специфични и едрогабаритни отпадъци от домакинствата. След запълване 

на съответния контейнер, той се натоварва, разтоварва се на доставно място и се връща в 

центъра. На площадката на ЦР има 11 бр. места за големи контейнери, място на 

контейнери за специфични отпадъци и закрита зона за опасни отпадъци, както следва:  

 Стоманени контейнери 10 m3 - общ брой 11 бр. (2 бр. на склад) за стъкло, метали, 

гуми, текстил, отломки, обемисти, дървесина, зелени отпадъци, пластмаси, 

автомобилни части, електрически части;  

 Контейнер-мобилен екосклад 1600 л - 1 бр., оборудван със:  

- стойки с торби за метални, стъклени, аерозолни опаковки х 1 бр.;  

- контейнер за флуоресцентни осв. тела 500 л;  

- контейнер за акумулатори 500 л;  

- контейнер за портативни батерии 20 л;  

- резервоар за отработени масла 600 л;  

- товаро-разтоварна количка на 2 колела с товароносимост 100 кг;  

Контейнери за отпадъци 120 л – 8 бр.;  

 Стоманени контейнери за складиране на по-обемни отпадъци /суровини, обем 20 

m3 - 13 бр.;  

Инсталация за сепариране и закрито компостиране 
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Технологията включва механично и биологично третиране на смесени БО, ЕГО, 

растителни отпадъци разделно събрани при обслужване на обществени паркове и градини 

(дървесни и „зелени” отпадъци) събрани в регион Ст. Загора. Зоната на разтоварване на 

БО е в приемната зона на инсталацията за сепариране и закрито компостиране. 

Отпадъците се натоварват в шредера чрез челен товарач и шредирания отпадък се 

разтоварва на приемен конвейер, чрез който се транспортират до инсталацията за 

сепариране. По време на движение отпадъците преминават през магнитен сепаратор за 

сепариране на метални магнитни частици. Магнитът разтоварва отделените метали чрез 

улей до ниша за складиране на сепарирани метали. За сепариране на полиетиленови 

частици и пластмаси, които не са подходящи за компостиране ще се използва плоско или, 

като алтернатива самопочистващо се барабанно сито. Полученият суров компост от БО – 

след отделените метали и пластмаси се разтоварва в зона за временно съхранение под 

инсталацията за сепариране и ще се оросява с вода, след което ще се транспортира до 

компостните редове в инсталацията за компостиране. Материал за компостни редове е 

шредирани „зелени” отпадъци или суров компост от БО генерирани в общините.  

Ще се извършва предварително третиране на „зелените” и ЕГО на трите ПС, като се 

използва полу-мобилно оборудване. Предварителното третиране на БО и „зелени” 

отпадъци има за цел производство на компостен материал. Компостирането ще се 

осъществява в редове в затворена сграда с вентилационна система. По време на летния 

период производството на компост ще бъде от „зелени” отпадъци, а през зимния сезон от 

БО генерирани в общините. 

Капацитет на Инсталацията за сепариране и закрито компостиране  

Третиране на битови отпадъци:  

 Шредиране и пресяване – 30 000 т/год;  

 Рециклирани материали и пресят остатък – 3 000 т/год.;  

 Отпадък за депониране и повторно шредиране – 7 000 т/год.;  

 Суров компост – 20 000 т/год.;  

 Загуба на маса в следствие на биологично третиране – 5 190 т/год.;  

  Готов компост, използван за запръстяване – 14 810 т/год.;  
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Третиране на „зелени” отпадъци  

 Битови „зелени” отпадъци – 9 000 т/год;  

 Градински и други отпадъци – 1 000 т/год;  

 Площ на буферния склад – 2 000 m2; Необходим обем на буферния склад – 3 000 

m3.  

 Инсталация за сепариране – капацитет min 20 тона/час или 130 m3/час. 

 Компостиране – в хале общо 10 компостни реда.  

 Общо редуциран отпадък от рециклиране и компостиране 1 8190 т/год. 

 Оползотворяване на готов компост от смесени отпадъци, използват за запръстяване 

на депото – 14 810 т/год. 

Б) Претоварна станция (ПС) за битови отпадъци – Казанлък обслужваща общини 

Казанлък, Павел баня и Мъглиж (20-год. товар ~ 44,000 тона/год.)  

 Претоварната станция за временно съхранение и транспортиране на ТБО на 

територията община Казанлък (ПС-Казанлък) ще приема и компактира отпадъци от 

общините Казанлък, Мъглиж и Павел баня.  

 Площадката, отредена за изграждане на Претоварна станция и ЦР се намира в 

землището на с. Черганово, община Казанлък (на около 700 m северно от главния 

път Казанлък – Мъглиж, при отклонението за Стара Загора и на около 2,4 km 

североизточно от покрайнините на с. Черганово, в близост до старото депо на 

община Казанлък). Имотът е собственост на община Казанлък. До мястото се 

достига по специално изграден асфалтов път, отклонение от републикански път I-5 

– Казанлък – Ст. Загора. ПС Казанлък отстои на 48 km от РЦУО – Ст. Загора. За 

ПС-Казанлък са изградени и са извършени:  

  Външни връзки - довеждаща инфраструктура /електрозахранване; довеждащ път; 

заустване на пречистени отпадъчни води/;  

 Строителни работи и оборудване за ПС-Казанлък;  

 Площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени” отпадъци (използва се 

мобилен шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на площадката при 

необходимост);  
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 Площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО;  

  Общински център за рециклиране;  

 Общинският център за рециклиране представлява открита площадка, като в 

центъра и е разположена зоната за складиране, а по периферията е обособена 

зоната за разтоварване. Осигурен е лесен достъп и разтоварни площадки за леки 

автомобили. В складовата зона са разположени различни контейнери за разделно 

събиране на различни видове отпадъци, които така събрани са суровини за 

различни клонове на леката промишленост. Входящият поток - разделно събрани 

отпадъци от домакинствата на територията на общините Казанлък, Павел баня и 

Мъглиж като картон, автомобилни гуми, домакинско оборудване, стъкло, хартия, 

желязо и др. ще бъдат доставяни чрез лични превозни средства на обекта през 

отделен вход и ще се разтоварват на територията на Общинския център за 

рециклиране в различни контейнери до изчерпване на обема на съответния 

контейнер и на негово място ще се поставя празен. След запълването на съответния 

контейнер, чрез контейнеровоз ще се транспортират до съответното предприятие 

като суровина. Контейнеровоза с пълните контейнери преминава през електронна 

везна, определят се основни параметри (време на напускане количество дестинация 

и др.) напуска територията на обекта. В зоната за складиране на ЦР са разположени 

различни контейнери за събиране на различни видове отпадъци:  

 Стоманени контейнери за складиране на по-обемни отпадъци /суровини, обем 20 

m3 - 13 бр.;  

  Стоманени контейнери за складиране на строителни отпадъци /суровини, обем 10 

m3 - 2 бр.;  

 Мобилен пункт за събиране на отпадъци /Товарни контейнери ролков тип, 

оборудвани с вана на дъното, покрита изцяло с метална решетка за временно 

складиране на опасни отпадъци – 2 бр.;  

 

В) Претоварна станция (ПС) за битови отпадъци – Гурково обслужваща общини 

Гурково, Николаево и Твърдица (20-год. товар ~ 11,000 тона/год.) 
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Претоварната станция за временно съхранение и транспортиране на ТБО на територията 

община Гурково (ПС Гурково) ще приема и компактира отпадъци от общините Гурково, 

Твърдица и Николаево.  

Площадката, отредена за изграждане на Претоварна станция и Център за рециклиране, се 

намира на територията на община Гурково, в землището на гр. Гурково. Разположена е на 

около 1 км югоизточно от него в местността „Русева стена” и е в непосредствена близост 

до съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци. До площадката се достига 

по черен път, който се разклонява от асфалтовия път за гр. Велико Търново, чрез дясна 

отбивка, където е поставена бариера. Земята е общинска собственост. ПС Гурково отстои 

на 67 km от РЦУО – Ст. Загора. За ПС – Гурково са изградени и са извършени:  

 Външни връзки – електрозахранване, водоснабдяване и довеждащ път;  

 Строителни работи и оборудване за ПС-Гурково;  

 Площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени” отпадъци (използва се 

мобилен шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на площадката при 

необходимост);  

 Площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО;  

 Общински център за рециклиране.  

На територията на ПС са обособени следните няколко зони:  

 Приемна зона – това е зоната в която се извършва входящия контрол на 

отпадъците, тяхното класифициране (количество, вид, произход, време на 

постъпване на обекта и др.). В приемната зона на обекта са разположени следните 

съоръжения: Портал с бариера; Портален монитор за лъчение; Електронна везна; 

Административна сграда; Паркинг за служители;  

 Работна зона – това е зоната определяща характера на обекта, основната дейност 

извършвана на територията му. Тук са разположени следните съоръжения: Преса за 

уплътняване на отпадъци; Високо обемни контейнери за отпадъци; Релсов път за 

преместване на контейнерите; Стоянка (паркинг) за сметовозните автомобили; 

Контейнеровоз с ремарке; Площадка за разтоварване на сметовозните автомобили;  
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 Общински събирателен център – център за рециклиране – това е зоната в която ще 

се позиционират различни видове контейнери за разделно събиране на отпадъци за 

рециклиране, както и специализирани контейнери за опасни отпадъци от бита. 

Общинският събирателен център се състои от:  

- Площадка за временно съхранение на зелени маси;  

- Площадка за временно съхранение на едрогабаритни отпадъци;  

- Общински център за рециклиране;  

Общинският център за рециклиране е зоната за складиране в която са разположени 

различни контейнери на разделно събиране на различни видове отпадъци, които така 

събрани са суровини за различни клонове на леката промишленост. С цел разделяне на 

постъпващите входящи потоци отпадъци от ползвателите на ЦР и ПС, ЦР има отделен 

вход с бариера. Общинският център за рециклиране представлява открита площадка, като 

в центъра и е разположена зоната за складиране, а по периферията е обособена зоната за 

разтоварване. На ЦР в зоната за складиране са разположени общо 11 бр. контейнери за 

събиране на различни видове отпадъци, като:  

- Открити контейнери тип Вана – 10 m3 – 3 бр.;  

- Открити контейнери вана с подвижен преден капак 7 m3 – 3 бр.;  

- Контейнери с капаци с пружинен механизъм 7 m3 – 3 бр.;  

- Контейнери за специфични и вредни отпадъци (батерии, луминесцентни лампи, масла и 

др.) – размери по 6 m – 2 бр. Контейнерите представляват цялостно лакирана заварена 

конструкция със заключващи се врати, решетъчен под и обезопасяваща каптажна вана.  

 Обслужваща зона – това е зона с общ характер за обекта в нея влизат следните 

съоръжения: Транспортно комуникативни връзки; Площадкова инфраструктура; 

Резервоар за битови нужди; Резервоар за технически води; Охранителни канавки; 

Ограда и др.;  

 Зона за озеленяване – това е зона свободна от съоръжения предназначена за 

затревяване и залесяване.  

Г) Претоварна станция (ПС) за битови отпадъци – Гълъбово обслужваща община 

Гълъбово (20-год. товар ~ 5,400 тона/год.)  
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Претоварната станция за временно съхранение и транспортиране на ТБО на територията 

община Гълъбово (ПС-Гълъбово) ще приема и компактира отпадъци от община Гълъбово.  

Отредената площадка за Претоварната станция е в землището на с. Обручище, община 

Гълъбово. Площадката се намира на около 800 m източно от главния път Гълъбово - 

Раднево и на около 4 km западно от с. Обручище. Имотът е собственост на община 

Гълъбово. ПС-Гълъбово отстои на 66 km от РЦУО – Ст. Загора. За ПС-Гълъбово са 

изградени и са извършени:  

 - електрозахранване, водоснабдяване и довеждащ път;  

 Строителни работи и оборудване за ПС-Гълъбово;  

 Площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени” отпадъци (използва се 

мобилен шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на площадката при 

необходимост);  

 Площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО;  

 Общински център за рециклиране;  

 

Общинският център за рециклиране е зоната за складиране в която са разположени 

различни контейнери на разделно събиране на различни видове отпадъци, които така 

събрани са суровини за различни клонове на леката промишленост. Входящият поток - 

разделно събрани отпадъци от домакинствата на територията на община Гълъбово, като 

картон, пластмаси, автомобилни гуми, домакинско оборудване, стъкло, хартия, желязо и 

др. ще постъпва на обекта чрез лични автомобили. Автомобилите ще се паркират в 

близост до съответния контейнер за да се разтоварят съответните отпадъци /контейнера 

ще се пълни до изчерпване на обема му/, след което ще напускат територията на обекта. 

След запълване обема на някои от контейнерите, чрез контейнеровоз ще се транспортират 

до съответното предприятие като суровина, като на неговото място ще се поставя празен. 

Контейнеровоза с пълните контейнери преминава през електронна везна, определят се 

основни параметри (време на напускане количество дестинация и др.) напуска 

територията на обекта. В ЦР са разположени различни контейнери за събиране на 

различни видове отпадъци:  

 Открити контейнери тип Вана – 10 m3 - 1 бр.;  
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 Открити контейнери вана с подвижен преден капак 7 m3 - 2 бр.;  

 Контейнери с капаци с пружинен механизъм 7 m3 - 2 бр.;  

 Контейнери за специфични и вредни отпадъци (батерии, луминесцентни лампи, 

масла и др.) – размери от 1.6 до 6 m - 1 брой. Контейнерите представляват цялостно 

лакирана заварена конструкция със заключващи се врати, решетъчен под и 

обезопасяваща каптажна вана.  

 

Контейнери и транспортни средства за събиране на отпадъци, включително за разделно 

събиране на зелени и хранителни биоотпадъци и опасни отпадъци 

 

Съгласно действащият договор за сметосъбиране и сметоизвозване между община 

Мъглиж и Астон Сървиз ООД, Изпълнителят трябва да предостави специализирани 

автомобили за сметосъбиране, пригодени за обслужване на съдовете с необходимата 

вместимост за обслужване на контейнери 1 100 л. и кофи 110 л. и 240 л. В задълженията 

на изпълнителя е вменено и да достави 200 броя нови и неупотребявани кофи с обем 240 

л. и 20 бр. нови и неупотребявани контейнери тип „Бобър“ с обем 1 100 литра, както и 50 

бр. Контейнери тип „Бобър“ с обем 1 100 литра, които не е необходимо да бъдат нови. 

Схемата за обслужване на населените места е предварително съгласувана с Кмета на 

община Мъглиж, част е от Техническата спецификация по договор за сметосъбиране и 

сметоизвозване и е подробно описана в раздел 1.2.1. 

Съгласно подписаният договор с Екобулпак АД за оползотворяване на отпадъците от 

опаковки на територията на община Мъглиж са разположени контейнери с цветове жълти 

и зелени и техният брой е описан в таблицата по-долу. Договорът с Екобулпак АД е 

подписан на 30.10.2014 и срокът му е 5 годишен.  

Таблица 10 Налични съдове за събиране на отпадъци от опаковки – контейнери тип 

„Иглу” в община Мъглиж  

Общ брой Жълти 

контейнери тип 

„Иглу” 

Количество събран 

отпадък за 2014 

(т/год.) 

Общ брой Зелени 

контейнери тип 

„Иглу” 

Количество събран 

отпадък за 2014 

(т/год.) 

41 43 41 9 
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Жълтите контейнери тип „Иглу” се използват за разделно събиране на хартиени 

пластнасови и метални отпадъци от опаковки. 

Зелените контейнери тип „Иглу” се използват за рзделно събиране на стъклени отпадъци 

от опаковки.  

Община Мъглиж е подписала договор с организация за оползотворяване на негодни за 

употреба батерии и акумулатори – ЕКОБАТЕРИ АД. Договорът е подписан през 2009 и е 

с продължителност 5 години, като при изтичането на валидността на договорът, ако някоя 

от страните няма възражения договорът се преподисва за срок от 5 години.  

Във връзка с изпълненията на задълженията по договорът ЕКОБАТЕРИ АД е осигурила 

контейнери с обем 50 литра, като разположението им е както следва: 

- град Мъглиж – 3 броя контейнери; 

- село Тулово – 1 брой; 

- село Ягода – 1 брой; 

- село Ветрен – 1 брой; 

- село Дъбово – 1 брой; 

За всяко насеено място е предоставено лице за контакт. Съгласно действащият договор 

ЕКОБАТЕРИ АД и община Мъглиж ще организира кампании за събиране на НУБА – 2 

пъти годишно. За периодът на действие на договорът са организирани и информационни 

кампании – 2 пъти годишно. 

От 2010 година община Мъглиж е подписала договор с ЕКОБУЛТЕХ АД за излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване. Съгласно договорът всеки един отпадък 

от ИУЕЕО се приема чрез протокол в, който се описва кодът на отпадъка и състоянието 

му. Два пъти в годината ЕКОБУЛТЕХ АД, съвместно с община Мъглиж оповестяват 

местата за предаване на излязло от употреба ЕЕО.  

1.3.2. Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

 

На територията на община Мъглиж няма изградено депо за строителни отпадъци. 

Съгласно действащата наредба за управление на отпадъците на община Мъглиж, 

изпълнителят или Възложителят на строежа е отговорен за третирането на строителни 
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отпадъци. Строителните отпадъци, които са собственост на община Мъглиж или са в 

резултат от инвестиционни проекти, по които община Мъглиж е възложител се депонират 

на депото за ТБО в град Казанлък. След започването на експолатация на ПС Казанлък, 

строителните отпадъци ще бъдат временно съхранявани в Стоманените контейнери за 

строителни отпадъци. Като мярка за мониторинг на този вид отпадъци е необходимо да се 

води отчетност за количествата на отпадъка, съгласно разпоредбите на Наредбата за 

третиране на строителни отпадъци.  

1.3.3. Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ГПСОВ 

На територията на община Мъглиж няма изградена ГПСОВ. Водоснабдителната и 

канализационни сиситеми са амортизирани и остаряли. Отпадъците от утайки от ГПСОВ 

не са предмет на настоящата ПУО.  

1.4.  Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на 

отпадъците, с акцент върху контролните функции; 

 

Анализът на институционалния капацитет има за цел да установи евентуални недостатъци 

и несъответствия в капацитета на общината в сферата на управлението на отпадъците.  

Отговорните лица по управлението на дейностите с отпадъците са: Общински съвет, кмет 

на общината, заместник кмет ”Устойчиво развитие, хуманитарни дейности и 

евроинтеграция”, кметове на населени места, както и специалистите от дирекция 

”Устойчиво развитие, хуманитарни дейности и евроинтеграция” .  

Към общински съвет – община Мъглиж функционира постоянна комисия „Земеделие, 

горско стопанство и екология”, като членовете на комисията е постояннен и се състои от 5 

общински съветници.  

Контролните функции по дейностите за управление на отпадъците в рамките на общината 

имат кмета на общината, заместник кмет ”Устойчиво развитие, хуманитарни дейности и 

евроинтеграция”, специалистите от общинската дирекция „Устойчиво развитие, 

хуманитарни дейности и евроинтеграция” , а конкретно по населени места кметовете на 

населените места. 
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1.4.1.Функции за управление на отпадъците 

С въвеждането на нови изисквания в европейското, съответно и националното 

законодателство, непрекъснато се увеличава необходимостта от наличие на определено 

звено в общинската административна структура, което да има както основна функция - да 

подпомага по същество определените със съответните специализирани нормативни актове 

по управление на отпадъците, така и спомагателна функция, изразяваща се в съдействие, 

координация, техническа помощ и др. Основни и спомагателни функции имат следните 

направления:  

 Общинска политика за отпадъците - изготвяне на планови и нормативни документи 

в областта на управлението на отпадъците;  

 Дейности, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, 

транспортиране, третиране на отпадъци;  

 Финансово обезпечаване - разработване на годишни план-сметки, определяне на 

годишните такси за свързаните с отпадъци услуги и други;  

 Дейности по наблюдение и контрол - извършване на контрол и инспекции, в това 

число превантивен, текущ и последващ контрол, и координация с други органи, 

налагане на санкции;  

 Дейности за информиране и привличане на обществеността - обществени 

консултации и привличане на обществеността, информационно-разяснителни 

дейности и кампании.  

С оглед на действащата административна структура на Община Мъглиж, изпълнението 

на ПУО ще се осъществява от служители от дирекция „Устойчиво развитие, 

хуманитарни дейности и евроинтеграция”, на която са възложени следните функции, 

свързани с екологията и опазването на околната среда:  

- осигурява поддържане на Интегрираната система за управление на качеството, 

околната среда и информационната сигурност по стандартите ISO 14001 и ISO 

9001; 

- планира и контролира разходването на средствата за "Управление, контрол и 

регулиране на дейностите по опазване на околната среда"; 
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- планира необходимите средства за извършване на дейностите по поддържане на 

чистотата на територията на община Мъглиж и контролира разходването им; 

- организира и провежда процедурите по ОВОС, ЕО и разрешителни за 

водоползване на общински планове, програми и инвестиционни предложения; 

- организира поддържането на актуални електронни бази данни за компонентите 

на околната среда - атмосферен въздух, отпадъци, води, защитени територии, 

домашни кучета; 

-  информира гражданите за състоянието на околната среда чрез информационни 

екологични кампании; поддържане на Интернет страницата на общината в 

частта за околна среда; ежеседмичен екобюлетин; предаване в реално време на 

данни за качество на атмосферния въздух; 

-  поддържа и осигурява функционирането на Регионалния диспечерски център 

за управление качеството на въздуха, на електронните информационни табла за 

качеството на въздуха и на Мобилната станция за контрол качеството на 

въздуха; 

- осъществява цялостната дейност по управление на отпадъците на територията 

на общината /предварително третиране, сметосъбиране, сметоизвозване, и 

депониране на ТБО; системи за разделно събиране на отпадъци от: опаковки, 

електрическо и електронно оборудване, ИУМПС , батерии и акумулатори, 

строителни отпадъци и др./ 

-  контролира спазването на нормативните актове в сферата на опазването на 

околната среда, управлението на отпадъците, управление качеството на 

въздуха, 

-  извършва проверки и подготвя отговори по сигнали и жалби, свързани с 

околната среда; 

- извършва дейности, свързани с реализиране на административно-наказателна 

отговорност при установени нарушения на законодателството за околната 

среда. 
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1.4.2. Състояние на човешките ресурси с възложени функции за отпадъци 

 

В момента един служител от дирекция „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности и 

евроинтеграция” се занимава с контролни дейности по управление на отпадъците. 

Анализът на количествените характеристики на човешките ресурси показва, че броят на 

служителите, пряко отговорни за опазването на околната среда и управлението на 

отпадъци в частност, е недостатъчен спрямо разширяващите се ангажименти на общините 

в сферата на управлението на отпадъците. 

Препоръчва се увеличаването на щатната бройка (поне с още 1 бр.) на служителите в 

дирекция „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности и евроинтеграция” и 

отделянето на самостоятелна длъжност за управление на отпадъците, която да обхваща 

изпълнението на дейности, свързани с политиката на общината. Допълнителен мотив към 

препоръката е широкият спектър на направленията, за които отговаря инспекцията.  

За повишаване на професионалната квалификация и качествените характеристики на 

служителите, ангажирани с управлението на отпадъците, се препоръчва включването на 

дейност за повишаване на професионалната квалификация чрез проект, например по 

ОПДУ, и осигуряване на посещения на семинари и курсове за обучение и квалификация, в 

следните направления:  

по управление на отпадъците на местно ниво;  

изискванията по управление на отпадъците;  

ане на разделно събиране на отпадъците;  

 

 

инфраструктура за събиране, съхраняване и третиране (оползотворяване/  обезвреждане на 

отпадъци, в това число и операциите по временно оползотворяване или обезвреждане на 

отпадъци);  
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не на договори за възлагане на дейностите по 

управление на отпадъците;  

-частни партньорства.  

Материално-техническата и информационна обезпеченост на персонала, пряко ангажиран 

с изпълнение на функциите, е достатъчна и не е необходимо да се предвиждат мерки в 

тази насока. 

1.5. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на 

отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване; 

На територията на община Мъглиж няма съществуващо депо за битови отпадъци.  

От Септември месец 2016 година, смесените битови отпадъци се депонират на депото в 

Гурково, след септември 2016 се депонират на съществуващото депо в град Казанлък.  

Често срещан проблем е образуването на локални замърсявания на местата на старите 

селски сметища. Кметовете и кметските наместници са с възложени функции по 

наблюдение и контрол за предотвратяване възникването на такива замърсявания. 

1.6.  Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране, 

финансиране и определяне на цени и такси за услугите; 

1.6.1. Анализ на схемите за управление на отпадъците 

С наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Мъглиж приета с решение № 82/29.03.2012 г.; последна 

актуализация – решение №174/26.07.2016 г. на ОбС се уреждат отношенията, свързани с 

определянето и администрирането на местни такси и цени на предлаганите от общината 

услуги, реда и срока на тяхното събиране, в това число местните такси и цени на услуги, 

касаещи управлението на отпадъците. Таксата се заплаща за услугите по събирането, 

извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както 

и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно– сметосъбиране и 

сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 

чистота на териториите за обществено ползване. 
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За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и 

извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и 

за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Границите на 

районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, като и на честота на 

сметоизвозване се определят със заповед на Кмета на Общината и се обявяват до 30 

октомври на предходната година. Таксата битов отпадък се заплаща от собственика на 

имота, ползвателя и концесионера при учредено вещно право на ползване или концесия. 

За общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от 

общината, съответно от държавата за сметка на наемателя/ ползвателя. Не се събира такса 

за сметосъбиране и сметоизвозване имоти които не се обслужват; имоти, които няма да се 

ползват през цялата година и е подадена декларация за това до Кмета на Общината от 

собственика или ползвателя в срок до 30 ноември на предходната година. Декларацията е 

по образец, утвърден от Кмета на Общината. 

Таксата битов отпадък се определя въз основа на годишен размер за всяко населено място 

с решение на общинския съвет и включва необходимите разходи за: 

 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 

и други; 

 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци, включително и отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за 

управление на отпадъците ; 

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

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Размерът на таксата се определя както следва: 

 За жилищни и вилни имоти – пропорционално върху данъчната оценка, 

за имоти със стопанско предназначение – върху по-високата между данъчната оценка и 

отчетната им стойност съгласно чл. 21 от ЗМДТ. Таксата за поддържане чистотата на 
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териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове 

пропорционално върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ;  

Когато таксата (в частта на услугите „сметосъбиране и сметоизвозване” и „обезвреждане 

на битови отпадъци в депа или други съоръжения”) се определя според количеството на 

битовите отпадъци лицата по чл. 16 подават декларации по местонахождението на имота 

до 30 ноември на предходната година. В декларацията се посочва вида и броя на съдовете 

за изхвърлянето на битовите отпадъци, които ще се използват през годината съобразно 

обявената честота на извозване на битовите отпадъци.  Когато лицето не е подало 

декларация в срок, декларирало е по малко от необходимия брой от съответния вид съдове 

за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то 

заплаща годишната такса върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ. От размера 

на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат 

лихви, съгласно сроковете за плащане. 

Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 

октомври на годината, за която се дължи. На предплатилите от 01 март до 30 април за 

цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. Собственикът на новопридобити имоти 

дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота. Когато 

ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от 

началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.  За сгради, 

подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е 

преустановено ползването й. 

 

1.6.2. Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на 

отпадъците 

Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с 

решение на общинския съвет въз основа на одобрена план сметка, включваща 

необходимите разходи за: осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други за обществени места, обществени заведения, паркове и градини; 

събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 

съоръжения за обезвреждането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
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експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 

инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране, оползотворяване на битови 

отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. Общинският 

съвет взема решение за размера на таксата за организирано сметосъбиране, 

сметоизвозване, депониране и поддържане на чистота.  

Размерът на промила за такса битови отпадъци за 2015 г. за физически лица и 

предприятия, юридически лица се определя по населени места.  

Анализ на приходите е показан на следната таблица: 

 

Таблица 11.Приходи от такса битови отпадъци по групи потребители  

Приходи от 

такса 

битови 

отпадъци 

2012 

лева 

2013 

лева 

2014 

лева 

2015 

лева 

Общо  239 583,23 325 833,66 367 545,7 395 560,79 

домакинства 132 654,21 176 039,22 227 498,76 224 869,08 

юридически 

лица 

106 929,03 149 794,44 140 046,94 170 691,71 

Данни общинска администрация Мъглиж.  

 

През периода 2012- 2015 година приходите от такса битови отпадъци е със сравинително 

постоянна стойност – най-ниска е събираемостта през 2012, а най-висока през 2015. При 

домакинства най-ниска събираемост през 2012 (132 654,21) и най-вискоа през 2014 (227 

498,76). При юридически лица най-ниска събираемост през 2012 – 106 929,03 и най-висока 

през 2015 – 170 691,71.  
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Таблица 12 Разходи за управление на отпадъците  

Общо разходи за 

управление на 

отпадъците 

2012 

лева 

2013 

лева 

2014 

лева 

2015 

лева 

Общо разходи за 

управление на 

отпадъците  

411 936,31 252 105,98 351 166,14 326 023,1 

Закупуване на съдове 

за битови отпадъци 

(вкл. за ремонт на 

съдовете) 

43 248 - - - 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване на 

битови отпадъци 

167 175,07 115 300,38 79 446,84 195 500,10 

Проучване, 

проектиране, 

изграждане, 

поддържане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг на депа 

за битови отпадъци  

 

58 753,80 49 518 79 120,50 64 851 

Саниране, закриване 

и рекултивация на 

незаконни сметища  

72 000 5 928,80 - - 

Обезпечения по чл. 

60 от ЗУО, 

покриващи бъдещи 

разходи за закриване 

и 

следексплоатационни 

грижи на площадката 

на депото 

- - - - 
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Отчисления по чл. 64 

от ЗУО за 

депониране на 

битови отпадъци на 

регионалното депо за 

битови отпадъци 

70 579,44 81 358,80 176 106 65 672 

Зимно и лятно 

почистване на 

уличните платна, 

площадите, алеите, 

парковите и другите 

територии от 

населените места, 

предназначени за 

обществено ползване 

- - 16 492,80 - 

Източник: Община Мъглиж  

От данните от таблицата могат да бъдат направени следните изводи относно разходите за 

управление на отпадъци, извършени в периода 2012-2015:  

 Общият размер на извършениет разходи за управление на отпадъците през 2012 

са с най-високи стойности, и с най-ниски стойности през 2013 и сравнително 

постоянна величина през 2014 и 2015.  

 По отношение на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване стойността им 

се е увеличила през 2015, в сравнение с останалите три години. Най-ниски 

стойности за услугата сметосъбиране и сметоизвозване са отчетени през 2014 г.  

 Разходите за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци е сравнително постоянна 

величина, най-високи стойности на този вид разходи се наблюдават през 2014 г, 

но увеличението е незначително спрямо предходните и следващата година.  

 Разходите за саниране, закриване и рекултивация на незаконни сметища са най-

високи през 2012, през 2013 стойността им значително намалява.  

 По отношение разходите за отчисления по чл. 64 от ЗУО може да се направи 

следният извод, разходите са с колебливи стойности, като най-високи са през 

2014 година и най-ниски през 2012 г.  
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Общият извод, който може да се направи е, че за периода 2012-2015 разходите за 

управление на отпадъците са много по-високи от приходите, които постъпват в общината 

от събраната такса битови отпадъци.   

 

1.7. Анализ на информирането на обществеността по въпросите за управление на 

отпадъците; 

Информирането на обществеността и бизнеса за необходимостта и ползите от намаляване 

на количеството генерирани отпадъци и оползотворяване на отпадъците има ключово 

значение за успеха и добрите резултати на системите за управление на отпадъците 

съобразно йерархията за тяхното управление.  

Анализът цели да установи дали Общината прилага стратегически и интегриран подход за 

работа с обществеността и бизнеса по въпросите, свързани с образуване и управление на 

отпадъците. 

1.7.1. Наличие на стратегически подход в информационно-разяснителната политика 

на общината във връзка с дейностите по управление на отпадъците. 

 

За информиране на обществеността по въпросите, свързани с управлението на отпадъците, 

община Мъглиж използва електронната страница на общината, чрез поставянето на 

съобщения, обяви, организирането на срещи с представители на местни предприятия, 

арендатори, търговски фирми и домоуправители, както и публикуването на информация 

на интернет страницата на общината. Чрез тези средства стават обществено достояние 

резултатите от предприетите мерки във връзка с управлението на отпадъците, 

осъществените проекти по опазване на околната среда, възникналите екологични 

проблеми и действията за тяхното решаване. 

От направените проучвания се установи, че Общината ежегодно прилага различни мерки 

във връзка с провеждането на разяснителни кампании сред населението относно 

дейностите по управление на отпадъците. В Общината са налични стратегически 

документи, в които да са указани и/или включени мерки за водене на информационно-

разяснителна политика. 
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В Общинска програма за опазване на околната среда 2012-2015 са заложени следните 

мерки:  

 Създаване на познания и мотивация на населението в сиситемата за разделно 

събиране на отпадъците. 

 Кампания за повишаване на общественото съзнание „За чиста околна среда” за 

третирането и намаляването на опасните и ТБО. 

В Общинския план за развитие  на община Мъглиж 2014-2020 също да дефинирани 

мерки и цели за подобряване на административния капацитет и подобряване управлението 

на околната среда.  

1.7.2. Разяснителни и образователни дейности и привличане на обществеността. 

През 2013, 2014 и 2015 г. гражданите са се включили в организираното почистване на 

населените места в общината по повод кампаниите на BTV „Да изчистим България за 

един ден” и “Да изчистим България заедно“.  

Регулярно се провеждат информационни кампании на национално и общинско ниво 

относно дейностите по управление на отпадъците. 

По силата на подписаните договори за разделно събиране на отпадъци от опаковки, ЕЕО, 

НУБА са проведени следните няколко информационни кампании: 

- Образователна кампания за разделно събиране през 2009 година – проведена от 

ЕКОБУЛПАК АД под мотото: „Бъди модерен! Събирай разделно!”. Кампанията е 

насочена към служители на общинската администрация и техните семейства, служители 

на общински структури, фирми, деца от детски градини, начални ученици (1-4 клас), както 

и за по-големи учесници. Кампанията включва раздаване на брушури и еко-спектакъл.  

- Образователна кампания през 2013 от ЕКОБУЛПАК АД – под мотото: „Зеленият 3D 

екоавтобус – Летящата екокласна стая”, която е насочена към деца от 1 до 4 клас. Също 

така в кампанията е включена и инициатива твоят „ЕКО час на класа”, която е била 

изпълнена до края на учебната година.  
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1.7.3. Начини за предоставяне на информация относно общинските услуги в областта 

на управление на отпадъците 

На трето място се анализира дали Общината предоставя на населението достатъчно 

информация за услугите за отпадъци, които предоставя, и за съответните задължения на 

гражданите и фирмите. За целта се проверява публикувана ли е, къде и как информация, 

свързана с управление на отпадъците, например за: стратегии, програми, общинската 

наредба за управление на дейностите по отпадъците и други местни документи, свързани с 

управлението на отпадъците.  

Основното предоставяне на информация в община Мъглиж е чрез дирекция „Устойчиво 

развитие, хуманитарни дейности и евроинтеграция”, „Общински съвет“ и „Проекти“ на 

интернет страницата на общината, именно – информация за взетите решения на Общински 

съвет във връзка с политиката по управление на отпадъци, както и образователни 

кампании за разделно събиране и рециклиране на отпадъци. Необходимо е регулярно да се 

публикува по-подробна информация относно: закритите селски сметища и организираната 

система за събирането на отпадъците; системата за организирано сметосъбиране с 

графици и места на разположение на контейнерите, както и лицата, извършващи тези 

дейности; проекти за управление на отпадъците; взети решения на РСУО.  

Информацията за управление на отпадъците в общината се разпространява и чрез 

публикуване на съобщения на информационното табло в центъра за административно 

обслужване, както и при необходимост в местните медии. 

1.7.4. Анализ на анкетно проучване сред заинтересованите страни 

За въвличане на заинтересованите страни в процеса на определяне и разработване на ПУО 

2016-2020 г. бе проведено анкетно проучване сред следните целеви групи: представители 

на Общинска администрация - Мъглиж, представители на Общински съвет - Мъглиж, 

бизнес организации, граждани, неправителствени организации и други заинтересовани 

страни. В резултат на анкетното проучване бяха отчетени основни проблеми в 

състоянието на общината. Поставени са цели за развитие и мерки, които отчитат 

проблемите на общината и на основата на силните характеристики и възможностите 

ограничават слабите страни. Проучването бе осъществено през ноември 2016 г. и бе 
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разпространено сред наличните контакти на заинтересованите страни, както и на гишето 

за работа с граждани в деловодството. По-долу е представен относителния дял на 

участието на целевите групи в анкетното проучване. 

 

 

Учатие в анкетното проучване са взели граждани, общинска администация, Общински 

съвет, Бизнес, НПО.  

Резултатите от анкетното проучване са представени по-долу: 

1. Запознати ли сте с необходимостта и ползите от намаляване на количеството на 

изхвърляните отпадъци и повторното им оползотворяване?  
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Отговорите на този въпрос показват, че голяма част от анкетираните са запознати с 

необходимостта и ползите от намаляване количеството на изхвърляните битови отпадъци и 

повторното им оползотворяване (72%), но отговорите също така показват, че значителна 

част не са запознати с ползите от намаляване на количествата изхвърляни отпадъци. Чрез 

предвидените кампании за увеличаване на информираността се предполага, че процентът 

на незапознатите с ползите от повторно оползотворяване на отпадъците значително ще 

намалее.  

 

2. Според вас кой е отговорен за опазване на чистотата на територията на общината?  
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Половината от анкетираните осъзнават, че отговорността за грижата и опазване на чистотата е 

на гражданите и на общинската администрация. Голям процент от анкетираните осъзнават, че 

като жители на община Мъглиж носят отговорност за опазване на чистотата. 

3. Знаете ли къде отиват и какво става с вашите отпадъци след като ги изхвърлите в 

съдовете за отпадъци, поставени от общината?  

 

Сравнително висок е делът на запознатите с процесът на управление на отпадъците, което 

показва, че информираността сред жителите на община Мъглиж е сравнително висока.  

4. Знаете ли къде отиват и какво става с вашите отпадъци, ако ги изхвърлите извън 

съдовете за отпадъци, поставени от общината?  
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Проучването показва, че 56% от гражданите са запознати какво се случва с техните 

отпадъци ако ги изхвърлят извън съдовете за отпадъци. От друга страна, около 38% от 

анкетираните посочват, че нямат информация по въпроса. 

5. Доволни ли сте от услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване“, която ползвате?  

 

56% от участвалите в проучването граждани са напълно доволни от услугата 

„Сметосъбиране и сметоизвозване“, която ползват. 40% от анкетираните са 

доволни в известна степен и 4% са гражданите и заинтересованите страни, които 

изобщо не са доволни от предоставяната услуга 

6. Доволни ли сте от услугата по почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване в общината?  
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По отношение на услугата по почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване в общината, 56% от гражданите посочват, че са отчасти доволни. 28% от 

участвалите в проучването граждани на общината са напълно доволни от услугата. 

16 % са анкетираните, които изобщо не са доволни от услугата. 

7. Събирате ли разделно отпадъците си?  
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40% от анкетираните граждани посочват, че събират разделно своите отпадъци, 

докато 36% от анкетираните посочват, че не събират разделно своите отпадъци. 

20% от гражданите в известна степен събират своите отпадъци разделно, а 4% не 

събират отпадъците си разделно, но имат намерение да започнат. 

8. Ако не събирате разделно отпадъците си, моля посочете причината?  



Програма за управление на отпадъците в Община Мъглиж – 2016-2020 

156 

 

 

48% от анкетираните граждани посочват, че няма съдове за разделно събиране, 28% знаят, 

че съществуват съдове за разделно събиране, но не са запознати с тяхното 

местоположение. 24% от анкетираните изпитват затруднения за прилагането на разделно 

събиране в домакинствата.   

9. Знаете ли кой определя размера на таксата за битови отпадъци?  
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Сравнително висок е делът на гражданите, кито са запознати с това, че таксата битов 

отпадък се определя от Обюински съвет град Мъглиж, само 10% от анкетираните са на 

мнение, че таксата се определя от кмета на общината.  

10. Поносим ли е размерът на плащаната от Вас такса за битови отпадъци?  
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Половината от гражданите считат, че таксата битов отпадък е поносима, 24% считат, че 

размерът на таксата е твърде висок и 26 % не могат да преценят.  

11. Склонни ли сте да плащате по-висока такса за битови отпадъци, за да се подобри 

услугата?  

 

54 % от анкетираните граждани не са склонни да плащат по-висока такса битов отпадък, с 

цел повишаване на услугата и само 34 % считат, че увеличената такса битов отпадък ще 

подобри услугата, 12 % не могат да преценят.  

12. Плащате ли в срок дължимата такса за битови отпадъци?  
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Сравнително голям е делът на гражданите, които заплащат таксата битов отпадък в срок 

(80%), 14 % спазват сроковете за заплащане на такса битов отпадък и само 6% не спазват 

сроковете за заплащане.  

13. Смятате ли, че трябва да се санкционират много строго лицата, които изхвърлят 

отпадъци на нерегламентирани места или извършват други нарушения, свързани с 

опазване на околната среда?  
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 68% от участвали в проучването граждани смятат, че трябва да се санкционират 

много строго лицата, които изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места или 

извършват други нарушения, свързани с опазването на околната среда, 28% считат, 

че санкцията за това нарушение е излишна. 

14. Информирали ли сте общината или други органи за констатирани от вас нарушения, 

свързани с изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места, запалване/чупене на 

съдове за битови отпадъци и/или други нарушения, свързани с опазване на околната 

среда?  
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40% от анкетираните посочват, че са информирали общината или други органи за 

констатирани от тях нарушения, свързани с изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани 

места, запалване (чупене) на съдове за битови отпадъци и/или други нарушения, свързани 

с опазването на околната среда. 58% от участвалите в проучването посочват, че не са 

информирали общината или други органи за констатирани от тях нарушения. 

15.  Бихте ли свидетелствали при съставяне на акт за констатирано нарушение на лице, 

което е извършило нарушение, свързано с отпадъци и/или опазване на околната 

среда и вие сте видели това?  
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68% от анкетираните граждани биха свидетелствали при съставяне на акт за констатирано 

нарушение на лице, което е извършило нарушение, свързано с отпадъци и/или опазване на 

околната среда, в случай че са видели такова. На противоположно мнение са 12% от 

анкетираните. 18% от гражданите не могат да преценят, само 2 % смятат, че ще 

свидететлстват в зависимост от това кое е лицето извършило нарушението. 

 

В обобщение, темата по управление на отпадъците е от съществено значение за 

местното население и то е заинтересовано по нейните въпроси. Направените препоръки са 

включени в разработването на настоящата програма и плана за действие 

1.8.  Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с 

отпадъци; 

Основни национални документи, регламентиращи събирането и предоставянето на 

информация за отпадъците, са ЗУО и Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Мъглиж приета с решение на Общински съвет Мъглиж 

решение № 244/31.10.2012 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.  
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Много на брой различни институции събират информация, касаеща управлението на 

отпадъците, като все още няма изградена интегрирана информационна система. Местната 

нормативна уредба по управление на отпадъците осигурява необходимите условия за 

прилагане на националното законодателство. В тази връзка се предвиждат задължения за 

различните лица, които имат отговорности в процеса на управление на отпадъците - 

собствениците или наемателите на търговски обекти (магазини) и заведения за 

обществено хранене, домсъветите и собствениците (или наематели) на еднофамилни 

жилища.  

За обезпечаване на прилагането на новоприетото законодателство е необходимо да се 

идентифицират лицата, които имат задължения и отговорности, като специално внимание 

следва да се обърне на големите генератори на отпадъци - търговски обекти, 

административни сгради, предприятия, които ползват системата за събиране и 

обезвреждане на битовите отпадъци, строителни дружества и на местата, които се 

използват или са били използвани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. 

Ефективното прилагане на законодателството на местно ниво е невъзможно без 

осигуряване на достатъчен, квалифициран и мотивиран персонал в общинската 

администрация, подходящи технически ресурси (оборудване и т.н.) и въвеждане на 

информационни системи за събиране и обработка на данни. Този въпрос е разгледан в 

раздела за повишаване на административния капацитет.  

Планирането, регулирането и налагането на законодателството по управление на 

отпадъците зависи от наличните човешки ресурси в общината. За да се подпомогне 

изпълнението на законодателството, компетентните органи на национално, регионално и 

общинско ниво се нуждаят от достатъчен и квалифициран персонал.  

Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за населението 

системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на отпадъците, 

експлоатацията на съоръжения и инсталации, е предизвикателство за голяма част от по-

малките общини. Това налага насърчаване съвместната работа с общините, включени в 

Регионалното сдружение, с цел изпълнение на техните отговорности и подпомагане 

усъвършенстването на системите за управление на отпадъците чрез регионалните 
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инициативи и осигуряване на достъп до необходимото ноу-хау и техническа 

инфраструктура за обезвреждане на приемлива за населението цена.  

Основната информация за отпадъците в общината се осигурява от служителите на 

общинската администрация, на които са възложени функции по управлението на 

отпадъците и на фирмата, с която е сключен договор за извършване на услуги по 

управление и третиране на опасни отпадъци. Общината е възложила на изпълнител 

дейностите по организация и транспортиране на битовите отпадъци.  

Основния проблем е събирането на информация от лицата, които извършват дейности по 

управление на отпадъци на територията на общината самостоятелно. Това в голяма степен 

са площадките за предаване на отпадъци, т.н. „вторични суровини”, лицата, които 

самостоятелно са сключи договори с фирми и/или организации и предават отпадъците си 

директно на тях. Тези отпадъци влияят върху цялостната информация за отпадъците в 

общината, тъй като при липса на информация за тях не може да се определи точното 

количество. Определенията в законодателството относно образуваните отпадъци са ясно 

дефинирани и включват всички отпадъци, образувани на територията на общината, 

независимо от източника им и лицата, които ги събират. В този случай при изчисляване на 

целите, същите няма да бъдат точни и коректни. 

2.  Прогнози 

2.1. Прогноза за населението 

 

В страната както и в областта се наблюдава тенденция към намаляване броят на 

населението, което е присъщо и за община Мъглиж. Прогнозата на населението на област 

Стара Загора до 2070, при хипотеза на конвергентност е следната:  

Таблица 13 Прогноза за населението на област Стара Загора 

Година 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

Стара 

Загора 
323 979 314 362 304 217 293 975 283 899 274 219 265 007 256 200 247 588 239 020 230 561 222 553 

Мъже 157 707 152 653 147 509 142 449 137 586 132 985 128 592 124 309 120 024 115 709 111 489 107 560 
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Жени 166 272 161 709 156 708 151 526 146 313 141 234 136 415 131 891 127 564 123 311 119 072 114 993 

Източник: Национален статистически институт 

Прогнозата за населението на област Стара Загора  в дългосрочен аспект очертава крайно 

негативна тенденция. Населението в областта ще намалее с 30 004 ж. до 2030 г., с 67 779 

ж. 2050 г. и с 101 426 ж. до 2070 г. спрямо броя за населението към настоящия момент 

(2015 г. – 323 979 д.), т.е. близо две-трети. Тъй като няма налична прогноза за населението 

на община Мъглиж е изготвена прогноза при хипотеза на конвергентност, която се 

определя като реалистична. При нея е заложено запазване на тенденциите от досегашното 

демографско, социално-икономическо и инфраструктурно развитие на общината.  

На таблица 14 са представени прогнозни стойности за броя на населението на община 

Мъглиж до 2020 г.  

Таблица14 Прогноза за населението за община Мъглиж до 2020 

Години  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Община 

Мъглиж 

9 972  9 889 9 743 9 672 9 591 9 511 

  

 Видно от таблицата, че в община Мъглиж се очертава тенденция към намаляване броят на 

жителите. Спрямо 2015 година, населението към 2020 година ще намалее с 461 жителя.  
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Прогноза: Динамика на населението на община Мъглиж
2
 

 

2.2. Прогноза за нормата на натрупване; 

 Нормата на натрупване - представлява средното годишно количество образувани 

битови отпадъци, които се падат на един жител.  

 „Битови отпадъци“ са „отпадъци от домакинствата и “подобни на отпадъците от 

домакинствата“.  

 „Подобни отпадъци“ са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с 

отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и 

отпадъци от селското и горското стопанство. Анализът на съществуващото 

положение показва, че в община Мъглиж около 80% от битовите отпадъци се 

образуват от домакинствата.  

Нормата на натрупване за периода 2016-2020г. е прогнозирана въз основа на информация 

и допускания:  

 Население по населени места - използвани са статистически данни от НСИ за брой на 

населението за периода 2012-2014г.;  

 Количествата образувани битови отпадъци в община Мъглиж, съгласно докладваните от 

общината и измерени количества за 2015г и данни от докладите за морфологичен анализ 

по сезони, извършен през 2015. Част от генерираните количества отпадъци не се измерват, 

поради което по експертна оценка се използва средна норма на натрупване от 180 

кг/жител/година  

  Определена е средна норма на натрупване на жител на община Мъглиж за 2015г. от 180 

кг/жител/година. Нормата на натрупване на отпадъците, като функция на икономическото 

развитие, нараства през годините на прогнозата, при увеличение от 1% годишно. Това 

увеличение се обосновава от очаквания икономически растеж, който е основен фактор за 

                                                           
2
 Данните за 2015 година са от НСИ, а от 2016 до 2020 – собствени проучвания. 
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нарастването на крайното потребление на домакинствата и съответно на количеството 

образувани битови отпадъци. В същото време, процентът не е по-висок, тъй като се 

очаква, че мерките по предотвратяване образуването на отпадъци ще бъдат възпиращ 

фактор и ще доведат до реално отчитане на всички образувани количества отпадъци в 

общината; 

Таблица 15 Прогнозиране на нормата на натрупване за община Мъглиж  

Норма на 

натрупване 

кг/ж/год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 % увеличение  180 181,8  183,62 185,45 187,31 189,18 

Източник: Собствени изследвания 

2.3. Прогноза за определяне количествата на образувани отпадъци 

 

След като е изчислена нормата на натрупване и е налична прогноза за населението, която 

отговаря на съвременните тенденции в демографско отношение е прогнозирано и 

количеството на генерираните битови отпадъци за периода до 2020 г. 

Таблица 16 Прогнозни количества битови отпадъци 

Години 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Население (ж) 9 972 9 889 9 743 9 672 9 591 9 511 

Генерирани 

отпадъци (в 

тонове) 

1 795,1 2 924,34 1 789 1 793 1796 1799 

Източник: Собствени изследвания 

Прогнозираното количество на генерираните битови отпадъци за периода до 2020 г. 

намалява в съответствие с прогнозата за намаление на населението и намаляващата норма 

на натрупване, в следствие от предприетите мерки на общината за предотвратяване на 

образуването на битовите отпадъци и допускането, че нормата на нарастване в общината 

ще е по-малка от нарастването на БВП в страната. За изготвянето на прогнозата за 

количествата на образувани отпадъци съгласно морфологичния им състав е използвано 

изследването на морфологичния състав, направено през 2015 г. за община Мъглиж и 

посочената по-горе прогноза за количеството образувани отпадъци при хипотеза, че 
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морфологичният състав остава постоянен, количествата от всеки вид отпадък се променят 

с промяната на нормата на натрупване и броя на населението. 

Таблица 17 Прогноза за образуваните битови отпадъци по морфологичен състав 

(тона/година) 

Вид Отпадък 

(тона)/Години 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Генерирани 

отпадъци 

(тонове) 

1 795,1 2 924,34 1 789 1 793 1796 1799 

Хранителни 354.48 577.48 353.28 354.07 354.66 355.25 

Хартия 132.74 216.24 132.29 132.58 132.81 133.03 

Картон 72.10 117.45 71.85 72.01 72.13 72.25 

Пластмаса 116.63 190.00 116.24 116.50 116.69 116.89 

Текстил  60.96 99.31 60.76 60.89 60.99 61.10 

Гума 30.49 49.68 30.39 30.46 30.51 30.56 

Кожа 19.63 31.98 19.56 19.61 19.64 19.67 

Градински 427.87 697.04 426.42 427.37 428.09 428.80 

Дървесни 42.49 69.22 42.35 42.44 42.51 42.58 

Стъкло 126.07 205.37 125.64 125.92 126.13 126.34 

Метали 27.31 44.50 27.22 27.28 27.33 27.37 

Инертни 193.70 315.54 193.04 193.47 193.79 194.12 

Опасни 13.21 21.52 13.17 13.20 13.22 13.24 

Други 177.40 289 176.80 177.20 177.49 177.79 

От таблицата за морфологичния състав на отпадъците е видно, че количествата на 

хранителните и градинските отпадъци са сравнително високи, което предполага 
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въвеждане на домашно компостиране, като метод за намаляване на биоразградимите 

отпадъци.  

3.  Друга информация 

По-долу са представени списъци с нормативни, поднормативни актове и стратегически 

документи, на които настоящата програма съответства. 

Нормативни документи – Европейско законодателство 

 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. 

относно отпадъците и за отмяна на определени директиви и Регламент (ЕО) № 1013/2006 

за трансграничен превоз на отпадъци;  

 Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС /относно изгаряне на отпадъци и 

изисквания за комплексни разрешителни за определени инсталации за третиране на 

отпадъци/ и Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на 

отпадъци; 

  Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. 

относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на 

Директива 91/157/ЕИО;  

 Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване;  

 Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. 

относно опаковките и отпадъците от опаковки;  

 Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. 

относно излезлите от употреба моторни превозни средства;  

 Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на 

полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили; Директива 86/278/ЕИО на Съвета 

от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при 

използване на утайки от отпадъчни води в земеделието;  

 Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъците от 

производство на титанов диоксид. 

Нормативни документи – национално законодателство 

 Закон за опазване на околната среда (ЗООС);  
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 Закон за управление на отпадъците (ЗУО); 

 Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение 

на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;  

 Закон за местните данъци и такси;  

 Закон за устройство на територията. 

Подзаконови нормативни документи по прилагане на ЗУО: 

 Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 

от 27.12.2013 г.)  

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. 

(Обн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.)  

 Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Обн. ДВ, 

бр. 92 от 22.10.2013 г.) 

  Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., 

в сила от 13.11.2012 г.)  

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)  

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и 

доп., бр. 76/30.08.2013 г.)  

 Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн. ДВ, 

бр. 49/04.06.2013 г.)  

 Наредба № 2 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда 

и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 66 от 2014 г. )  

 Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 

инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36)  

 Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане 

на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и 

водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на 

земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.)  
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 Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

(Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в 

сила от 13.09.2013 г.)  

 Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51)  

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 

15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 

1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.)  

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни 

води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, 

бр. 112 от 23.12.2004 г.)  

 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори 

(приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) 

  Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 

27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) 

  Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо 

полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и 

транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (приета с ПМС № 

50 от 9.03.2006 г., обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.)  

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС 

№ 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)  

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 

221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)  

 Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или 

еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при 

трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 76 от 31.03.2011 г., обн. ДВ. бр.29 от 

08.04.2011 г.) 

Стратегически документи: 

 Национален план за управление на отпадъците (НПУО) 2014-2020 г.  
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 Националният стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.  

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и 

разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-2020 г.  

 Национален план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за 

отпадъчни води в България 2013-2020 г. 

  Общата програма на ЕС за действие за околната среда до 2020. 

 


