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1. Въведение 

Основание за изработване на Програмата 

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

          Програмата за управление на отпадъците на територията на община Нова Загора 

2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план 
за управление на отпадъците (НПУО 2021-2028 г.) и при необходимост ще бъде 
актуализирана при промяна във фактическите или нормативни условия. 
          Националният план е съобразен с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за 
отпадъците, като са отчетени общите принципи за опазване на околната среда като 
предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа 
приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействие върху човешкото здраве, 
икономиката и обществото. Крайният срок на програмата съвпада с периода на 
програмиране и ползване на европейските структурни и инвестиционни фондове за 
периода 2021-2028 г. 
         Приоритет „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда” за периода 2021-

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

Цел на Програмата 

ПУО има за цел да определи основните стратегически приоритети за устойчиво и 
екологосъобразно управление на отпадъците на територията на община Нова Загора, 

които трябва да бъдат постигнати в периода 2021-2028 г. От изпълнението на 
програмата се очаква да бъдат постигнати следните резултати: 

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

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

 Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда; 
 Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 

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

Отпадъци в обхвата на Програмата 

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

 битови отпадъци, 

 производствени отпадъци – утайки от ПСОВ, 

 строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради, 

 опасни отпадъци – битови. 

Географско покритие  

Програмата за управление на отпадъците се отнася за цялата територия на община Нова 
Загора.  

Регион за управление на отпадъците 

Община Нова Загора е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците в 
регион Ямбол, формирано през 2010 г. РСУО включва общините Ямбол, Сливен, Нова 
Загора, Тунджа и Стралджа. Общините от РСУО Ямбол обединяват действията си за 
изграждането на система за регионално управление на отпадъците, отговаряща на 
националните нормативни изисквания и европейските стандарти. В резултат на 
сътрудничеството общините подготвиха и реализираха проект „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза“, който 
беше финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. С изпълнение 
на проекта са осигурени съответстваща на нормативните изисквания инфраструктура за 
депониране на неопасни отпадъци и рекултивация на старото сметище на община Нова 
Загора. В настоящата Програма за управление на отпадъците община Нова Загора 
включва мерки за подобряване на управлението на отпадъците на територията на 
общината и развитие на системите за събиране, включително разделно, и третиране на 
отпадъците съобразно йерархията при управление на отпадъците и в хармонизация с 
регионалната система за територията на РСУО Ямбол.   
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Подход при разработване на Програмата 

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

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

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

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

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

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

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

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

Принципи и действащо законодателство 

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

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

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

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

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

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

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

 

Основните приоритети на община Нова Загора за управление на отпадъците до 2028 г. 
и мерките за тяхното постигане бяха определени като се има предвид йерархията на 
управление на отпадъците след изготвяне на анализи на текущото състояние по 
управление на отпадъците на територията на общината и произтичащите от тях 
основни изводи и препоръки за подобряване на системите за управление на отпадъците.  

Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван и актуализиран при: 
 промяна на нормативната уредба; 
 промяна на фактическата обстановка; 
 по препоръка на компетентните органи; 
 при конкретизация на инвестиционните проекти. 

 

Структура на Програмата 

Програмата за управление на отпадъците на община Нова Загора 2021-2028 г. е 
структурирана съобразно изискванията на чл. 52 от ЗУО и препоръките на МОСВ, 
посочени в Методическите указания за разработване на общински програми за 
управление на отпадъците от март 2015 г. Съобразно с това, структурата на ПУО 
обединява съдържанието в следните основни части: 
 Основни изводи от анализа на състоянието на управлението на отпадъците  
 SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите)  
 Цели и подцели  
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 План за действие с Подпрограми от мерки за постигане на целите  
 Координация с други планове и програми  
 Система за контрол на изпълнението, оценка на резултатите, отчети актуализация на 
НПУО  
 Приложения, в които са представени - Подробните анализи за състоянието на 
управлението на отпадъците 

 

Мерките в настоящата програма ще се изпълняват в съответствие с Националния план 
за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. и Стратегия и план за действие за 
преход към кръговата икономика на Република България за периода 2021 - 2027 г. 
Мерките в настоящата програма са в съответствие с изискванията на действащото 
законодателство и изпълнението им следва да се съобрази със следните нормативни 
актове: 

1. Закон за управление на отпадъците; 
2. Закон за опазване на околната среда; 
3. Закон за устройство на територията; 
4. Закон за местните данъци и такси; 
5. Закон за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на трансграничното 
движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане; 
6. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020 г.) за реда 
и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както 
и реда за водене на публични регистри. Наредбата определя изискванията за 
предоставяне на информация на НСИ и ИАОС относно отпадъците и съоръженията 
и инсталациите за отпадъци, вкл. информация от общините.; 
7. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.) за 
класификацията на отпадъците. Наредбата въвежда европейската класификация на 
отпадъците, задължителна за прилагане и от общините. 
8. Наредба № 4 от 5.04.2013 г. (изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018 г.) за 
условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за 
изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци; 
9. Наредба № 6 Обн. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013 г. (изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 
Февруари 2017 г.) за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа 
и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци. 
10. Наредба №7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 
11. Наредба №7 от 19.12.2013 год., посл. изм. и доп., ДВ бр. 7 от 20.01.2017 г. за 
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци; 
12. Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 
отпадъци, Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., Обн. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2017 г. 
13. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, Обн. ДВ.. бр.98 от 8 Декември 2017 г.; 
14. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 
2012г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018 г.; 
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15. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 1999 г.; 
16. Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието Обн. ДВ. бр.63 от 12 Август 2016 
г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г.; 
17. Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, Обн. ДВ. бр.7 от 
25 Януари 2013 г. ( посл. изм. и доп. ДВ. бр.37 от 21 Април 2020 г.); 
18. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Обн. 
ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013 г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016 г., изм. и доп. ДВ. 
бр.47 от 5 Юни 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018 г.; 
19. Наредба за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и 
акумулатори, Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 
Юли 2018 г.; 
20. Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Обн. ДВ. 
бр.73 от 25 Септември 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018 г.; 
21. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми, Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 
2019 г.; 
22. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда, Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. ДВ. бр.67 от 23 Август 
2019 г.; 
23. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн., ДВ, бр. 73 
от 11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в 
сила от 30.11.2012 г. 
24. Наредба за опазване на обществения ред и ползване на публичната собственост 

на територията на община Нова Загора, приета с Решение № 733/2011 г.; 
25. Наредба  за управление на отпадъците на територията  на община Нова Загора  

приета с Решение № 1175/ 20.06.2014 година, променена с Решение № 
106/19.04.2016 г.  и с Решение № 836/29.08.2019 г.; 

26. Наредба за комунално-битова дейност и опазване на околната среда в община 
Нова Загора приета с Решение № 46/ 13.06.1996 година, променена и допълвана с 
Решения № 62/30.08.1996 г.,  № 836/29.08.2019 г. № 68/17.02.2000 г., № 
352/14.12.2001 г.; 

27. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Нова Загора, изм. и доп.  с Решение 
№556/11.03.2003г. , променена и допълнена с Решение № 243/17.12.2020 г.; 
 

  Законодателството на ЕС за управление на отпадъците включва три категории 
законодателни актове: 
1. Рамково законодателство: Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на 
определени директиви и Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз 
на отпадъци. 
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2. Законодателство относно операции и съоръжения по третиране на 
отпадъци: Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС /относно изгаряне на 
отпадъци и изисквания за комплексни разрешителни за определени инсталации 
за третиране на отпадъци/ и Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. 
относно депонирането на отпадъци. 

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

Рамкова директива за отпадъците (РДО) с посл. изм. (Директива (ЕС) 2018/851) 
Отпадъците, според определението в член 3, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО са 
„всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява 
да се освободи, или е длъжен да се освободи“. Те представляват огромна загуба на 
ресурси под формата както на материали, така и на енергия. Освен това управлението и 
обезвреждането на отпадъците може да окаже сериозно въздействие върху околната 
среда. Депата за отпадъци например заемат земни площи и могат да предизвикат 
замърсяване на въздуха, водата и почвата, докато изгарянето може да доведе до емисии 
на опасни замърсители на въздуха. Поради това целта на политиките на ЕС в областта 
на управлението на отпадъците е да се намали въздействието на отпадъците върху 
околната среда и здравето и да се повиши ефективността при използването на 
ресурсите в ЕС. Дългосрочната цел на тези политики е да се намали количеството 
отпадъци, а когато образуването им не може да бъде избегнато, да се насърчава тяхното 
използване като ресурси и да се постигнат по-високи равнища на рециклиране и 
безопасно обезвреждане на отпадъците. 
РДО, освен посочената йерархията на отпадъците, въвежда и други ключови 
разпоредби за страните-членки, съответно за техните компетентни национални, 
регионални и местни власти, отговорни за съответните политики: 

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:BG:NOT
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Landfill
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Landfill
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Incineration
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Resource_productivity
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Resource_productivity
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Recycling_of_waste
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Waste
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 да се постигне рециклиране и оползотворяване на най-малко 70% от отпадъците 
от строителство и от разрушаване на сгради 

 да се разработят национални програми за предотвратяване на образуването на 
отпадъци 

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

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

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

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

 въвежда „разширена отговорност на производителя” като едно от средствата за 
подпомагане на разработването и производството на стоки, при които се отчита 
и се улеснява ефективното използване на ресурси по време целия им жизнен 
цикъл. 

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

Процедури за преценка необходимостта от Екологична оценка и Оценка за 
съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони в съответствие 
с изискванията на ЗООС и ЗБР 

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

2. Обща характеристика на общината 

2.1. ПРИРOДO-ГEOГРАФСКА И ТEРИТOРИАЛНO - АДМИНИСТРАТИВНА 
ХАРАКТEРИСТИКА 
 

2.1.1. Гeoграфскo пoлoжeниe спрямo тeритoрията на страната 
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Община Нова Загора заема южната и югозападна част на област Сливен. С площта си от 
876,858 km

2
 е на 2-ро място сред 4-те общини на областта, което съставлява 24,74% от 

територията на областта и 18-о място в България. От нея 753 708 дка са селскостопански 
фонд и 118 380 дка са горски фонд. 

В структурата на поземления фонд на Новозагорска община преобладават земите за 
земеделско ползване. Те заемат 55,4   % от цялата й територия. Горският фонд обхваща 
13,5%. Териториите за транспорт и инфраструктура заемат 0,89% от цялата й площ, а на 

фонд “Населени места” се падат 1.89%. 

 

 

 

Община Нова Загора принадлежи административно-териориално към Сливенска област 
и Югоизточния район за планиране.  

 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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2.1.2. Населени места. 
Селищната мрежа на общината се състои от 33 населени места, вкл. град Нова Загора и 
32 села.  

 

 

Асеновец 

Баня 

Богданово 

Брястово 

Бял кладенец 

Дядово 

Езеро 

Еленово 

Загорци 

Каменово 

Караново 

Крива круша 

Коньово 

Кортен 

Любенец 

Любенова махала 

Млекарево 

Новоселец 

Омарчево 

Пет могили 

Питово 

Полско Пъдарево 

Радецки 

Стоил войвода 

Съдиево 

Събрано 

Съдийско поле 

Научене 

Прохорово 

Радево 

Сокол 

Ценино 

 

 

 

 

2.1.3. Съсeдни oбщини 

       Границите ѝ са следните:  

 на север – община Твърдица; 

 на североизток – община Сливен; 

 на изток и югоизток – община Тунджа, област Ямбол; 

 на юг и югозапад – община Раднево, област Стара Загора; 

 на запад – община Стара Загора, област Стара Загора; 
 на северозапад – община Гурково, област Стара Загора; 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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2.1.4. Рeлeф 

 

Релефът на общината е равнинен в по-голямата си част, хълмист на югоизток и ниско 
планински на север. Територията ѝ условно попада в две физикогеографски области на 
България – Горнотракийската низина и Средна гора.  

Централните и южните райони на общината са заети от крайните североизточни части 
на Горнотракийската низина, по известна в тази си част като Новозагорско поле. В 
него, южно от село Любенова махала, в коритото на река Блатница, на границата с 
община Раднево се намира най-ниската ѝ точка 109 m н.в. В югоизточната част на 
Новозагорското поле на около 200 – 250 m над околния терен се издигат ниските 
Светиилийски възвишения с връх Остра вила (Острия чатал, 415,9 m), които изцяло 
попадат в нейните предели.  

В северните райони на община Нова Загора се простират части от Сърнена Средна гора. 

В нея северозападно от село Крива круша, на границата с област Стара Загора се 
намира най-високата точка на общината – 694,1 m. Северно от Межденишкия пролом 

на река Тунджа в пределите на общината попадат южните склонове на средногорския 
рид Межденик с връх Тилилееца (604,2 m), намиращ се на границата с община 
Твърдица, северозападно от село Баня.  

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
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2.1.5. Климат 

 

Територията на община Нова Загора попада в район с умерен континентален климат. 
Средногодишната температура на въздуха е около 12 °C. През зимата средномесечните 
температури са положителни – 1,2 °C, като зимата е мека и суха, а лятото сравнително 
горещо – 23.2 °C. Есента е по-продължителна от пролетта. Валежите са ограничени.  

 

2.1.6. Води 

В северната част на община Нова Загора, на протежение от около 13 – 14 km преминава 
част от средното течение на река Тунджа, която в този си участък протича през втория 
по дължина пролом в България – Межденишкия. На нея, на около 4 km на запад-

югозапад от село Баня е изградена преградната стена на големия язовир Жребчево, като 
в пределите на общината попада неговата долна третина.  

Основна водна артерия на община Нова Загора е река Блатница (54 km, ляв приток на 
Сазлийка, от басейна на Марица), която тече в плитка долина през Новозагорското 
поле. С изключение на най-горното и на най-долното ѝ течение реката изцяло протича 
през територията на общината. Тя навлиза в нея югоизточно от село Коньово и се 
насочва на запад-югозапад. Южно от град Нова Загора завива на юг-югозапад и запазва 
тази си посока до напускането на територията ѝ.  

В община Нова Загора, освен язовир Жребчево има изградени няколко десетки 
микроязовира, водите на които са включени в напоителни системи, обезпечаващи с 
вода обширните земеделски земи в региона. По-големи от тях са: „Рибарника“, 

„Чилията 1“ и „Чилията 2“ (на югоизток и юг от село Загорци), „Любенец“ (северно от 
село Любенец), „Юрта“ (южно от село Богданово), „Добри дере“ (югоизточно от село 
Сокол), „Маджаров“, „Кайлъка“ и „Стария“ (около село Пет могили), „Прохорово“ 

(южно от село Прохорово), „До село“ (северно от село Бял кладенец), „Дядо Петковата 
чешма“ (южно от село Радецки) и др.  

В Новозагорска община има и минерален извор, който е в близост до с.Кортен. 
Изградени са минерални бани за неговото използване. Минерална вода е гореща 57⁰ 

С, рН 7,9 с обща минерализация 1 g/l, съдържаща флуорни, сулфатни, хидрокарбонатни 

и натриеви йони, и метасилициева киселина в колоидално състояние. Съществува 
потенциал за изграждане на солидна материално-техническа база за пълноценно 
използване на това безценно природно богатство. 

 

 

2.1.7. Почви 

Характеристиката на поземления ресурс на общината е един от факторите, оказващ 
влияние върху развитието на селското стопанство. Почвеното разнообразие в общината е 
голямо. Най-характерни са карбонатните черноземни смолници и типичните черноземни 
смолници, простиращи се основно северно от Светиилийските възвишения подходящи за 
отглеждане на зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури, слънчоглед и зеленчуци 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%BB_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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подходящи за отглеждане на зърнено- хлебни и зърнено-фуражни култури, слънчоглед и 

зеленчуци. 

По долината на р.Тунджа преобладават канелени горски почви, благоприятни за 
отглеждане на лозя и овощни насаждения. В Новозагорският регион има условия за  

отглеждане и на памук. 

От цялата територия на община Нова Загора земеделски територии са 690 604 дка, 
горски територии - 109 281 дка, населени места и други урбанизирани територии 19 027 дка, 
водни течения и водни площи 28 867 дка, територии за добив на полезни изкопаеми 23 882 дка, 
територии за транспорт и инфраструктура 5 197 дка. 
 

2.1.8. Пoлeзни изкoпаeми 

В община Нова Загора съществуват запаси на медни руди, които са съсредоточени в 
района на с. Прохорово. Добив не се извършва. На територията на общината се 
намират още находища на варовици, доломити и андезит за облицовка. В района на с. 
Дядово има каменни кариери, край с. Еленово – находища на кварц и кварцит, а по 
северните склонове на Светиилийските възвичения – гипс и на графит. По експертни 
оценки на разкритите запаси от полезни изкопаеми в общината, залежите са 
ограничени и поради това разработването им е икономически неефективно. 

 

2.1.9. Горски територии  
Горският фонд обхваща около 11.66 % от територията на общината. В него се срещат 
над 20 вида широколистни дървета. От иглолистните преобладават бял бор, черен бор и 
смърч. 
Животинският свят в района е също много разнообразен и интересен. Срещаните 
гръбначни животни са между 120 и 140 вида, 20 от които са представители на птичия 
свят и някои от тях са намерили място в червената книга на България 

 

2.1.10. Биоразнообразие. Екологична мрежа  

Територията на общината се отличава с богато биоразнообразие. Елементите от 
Националната екологична мрежа Натура 2000 на територията на община Нова Загора 

са: 

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ:  
1. BG0000418 Керменски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за 
местообитанията  
Местоположение:  
Област: Сливен, Община: Нова Загора, Населено място: с. Коньово 

Обща площ: 2 107,8100 ха. 
 

2. BG0000441 Река Блатница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията  
Местоположение:  
Област: Сливен, Община: Нова Загора, Населено място: гр. Нова Загора, с. 
Богданово, с. Дядово, с. Езеро, с. Загорци, с. Каменово, с. Коньово, с. Любенец, с. 
Любенова махала, с. Омарчево, с. Полско Пъдарево, с. Стоил войвода, с. Съдиево 

Обща площ: 1 079,1000 ха. 
 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000418&siteType=HabitatDirective
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=418
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000441&siteType=HabitatDirective
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=441
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3. BG0000427 Река Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията  
Местоположение:  
Област: Сливен, Община: Нова Загора, Населено място: с. Бял кладенец 

Обща площ: 1 163,7200 ха. 

 

4. BG0000192 Река Тунджа 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията  
Местоположение:  
1. Област: Сливен, Община: Нова Загора, Населено място: с. Баня, с. Съдийско поле 

с. Черганово 

Обща площ: 9 503,0000 ха. 
 

5. BG0000401 Свети Илийски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за 
местообитанията  
Местоположение:  
Област: Сливен, Община: Нова Загора, Населено място: с. Дядово, с. Езеро, с. 
Еленово, с. Омарчево, с. Питово, с. Полско Пъдарево, с. Прохорово, с. Радево, с. Сокол 

Обща площ: 8 464,2800 ха. 
 

6. BG0000206 Съдиево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията  
Местоположение:  
Област: Сливен, Община: Нова Загора, Населено място: с. Кортен, с. Съдийско поле, 
с. Ценино 

Обща площ: 516,6700 ха. 
 

7. BG0002052 Язовир Жребчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците  
Местоположение:  
Област: Сливен, Община: Нова Загора, Населено място: с. Баня 

Обща площ: 2 513,0042 ха. 
 

8. BG0002023 Язовир Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за птиците  
Местоположение:  
Област: Сливен, Община: Нова Загора, Населено място: с. Бял кладенец, с. Радецки 

Обща площ: 4 306,2770 ха. 
 

 

2.2. Социално-икономически фактори. 
2.2.1. Демографско развитие. 

 

Населението на община Нова Загора е 34 758 души (31.12.2020 г., НСИ), от които 
градското население е 57.36%, а в селата живеят 42.64%. Динамиката през периода 2016-

2020 г. показва съществено намаляване на населението в общината като в първата 
половина на периода темпът е по-висок. Намалението на населението е по-голямо в 
селата. Тази тенденция разкрива неблагоприятната демографска ситуация в общината. 
Положителен факт са по-добрите показатели от средните за страната за разпределение на 
населението по възраст, като  в община Нова Загора се регистрира по-висок от средния 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000427&siteType=HabitatDirective
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=427
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000192&siteType=HabitatDirective
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=192
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000401&siteType=HabitatDirective
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=401
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000206&siteType=HabitatDirective
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=206
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002052&siteType=BirdsDirective
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2052
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002023&siteType=BirdsDirective
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2023
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процент на подтрудоспособното население - 19% при 15% средно за страната. Гъстотата 

на населението е 40 д./кв. км, по-ниска от средната за страната и областта. 

 

2.2.2. Образователна структура  
 

Образователната структура на населението на общината, се характеризира с голям 
относителен дял на неграмотното население и на това с ниска образователна степен - 
общо 58%. Една от причините за високото равнище на безработица на населението в 
общината е липсата на добро образование и професионална подготовка на човешките 
ресурси, особено сред ромското население, което е значително на брой. 

Съществен проблем е създаването на условия за успешна социална интеграция на 
ромските деца и намаляване на риска от ранно напускане на училището. 
Подходящо е да се планират мерки които да осигурят устойчивото решаване на 
проблема с повишаването на образователното ниво и професионалната подготовка на 
ромското население и да подпомогнат социалната интеграция на ромите 

 

2.2.3. Безработица 

Равнището на безработица в общината към края на 2020 г. по средностатистически 
данни е 6.3 %. - малко по-висока от коефициента на безработица за третото тримесеие - 

4.8 и по-ниска от тази на община Сливен със средна безработица за месец ноември 9.9 

%. Голяма е делът на безработните с начално и по- ниско образование, които са 

предимно от ромски произход. 
 

 

2.2.4. Състояние на местната икономика 

 

Индустрия 

Общият брой на предприятията в общината към 2019 г. е 1209. Структурата на 
фирмите в индустриалния сектор на община Нова Загора е доминирана от малки и 
средни предприятия - това е тенденция която е типична за цялата страна. 
Относителният дял на активните микро и малки фирми в общината бележи тенденция 
на нарастване, докато при големите фирми се наблюдава спад. Относителния дял на 
големите фирми, в които работят повече от 250 души е много малък. 
С най-голям относителен дял - 91,65% са микрофирмите /до 10 заети/, следвани от 
малките фирми - 6,87% /до 50 заети/. С най-малък относителен дял са средните фирми 

– 1,32% /от 50 до 100 заети/, следвани от големите фирми - 0,16% /над 250 заети/. 
Преработващата промишленост в общината е представена от производство на 

текстил, текстилни изделия и трикотаж, производство на хранителни продукти, 
напитки, машиностроене, производство на мебели, производство и разпределение на 
електроенергия, газ и вода. 
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Селско стопанство 

Земеделските територии обхващат 72,40 % от територията на общината, а горските 
територии са 13,40%. 
По начин на трайно ползване земеделските земи се разделят на: ниви, лозя и трайни 
насаждения. По данни на Общинска служба "Земеделие и гори" към 10.12.2020 г.  в 
Община Нова Загора земеделските земи, възстановени по ЗСПЗЗ имат следното 
разпределение: 

І. Обща площ на земеделските земи – 635 025 дка.  

ІІ. Обща обработваема земя – 490 525 дка 

1. Ниви – 523 928 дка 

2. Лозя – 33 847 дка 

3. Трайни насаждения – 9 145  

ІІІ. Ливади и пасища 67 806 

ІV. Обща площ на необработваемите земи – 76 922 

 

По данни на ОСЗГ необработваемите земеделски земи (всички изоставени и пустеещи 
земи) на територията на общината са 76 922 дка, което е един сериозен неизползван 
потенциал за развитие на земеделието. В сравнение с другите общини от област 
Сливен, Нова Загора е на последно място по площ на необработваеми земи. Причините 
за наличието на пустеещи и изоставени земи са икономически, демографски и 
значителна разпокъсаност на земеделските земи на основа на тяхната собственост. 
По данни на "Напоителни системи" ЕАД клон Сливен снабдяването на община Нова 
Загора с вода за напояване става от язовир "Жребчево" с водоподаване от тунел в с. 
Кортен и главен канал МЗ, обединени под името Блок Нова Загора и Блок Млекарево - 
Полско Пъдарево. 
Развитието на селското стопанство в района има всички характерни проблеми на 
развитието на отрасъла в страната, допълнително усложнени от обезлюдяването на 
селата, високата възраст на заетите, високия дял пустеещи земи, липсата на достатъчно 
инвестиции, раздробеността на земята и невъзможността за прилагане на модерни 
технологии, ниските изкупни цени и наличието на многото посредници между 
производители и потребители. 
Като основен проблем в развитието на отрасъла сред анкетираните се отчита липсата 
на затворен цикъл „земя-краен продукт", което се определя като една от причините за 
липсата на ефективен селскостопански отрасъл и неговото клъстериране с 
преработващи селскостопанската продукцията мощности за по-висока добавена 
стойност. 

Растениевъдство 

Климатичните и почвените условия на територията на Община Нова Загора благо- 

приястват развитието на селското стопанство. 
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Има много добри условия за отглеждане на всички видове земеделски култури. 
Района е с развито зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, лозарство и фуражни 
култури. 

Най-характерните зърнени култури, които се отглеждат на територията на общината 
са пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица. Относителният дял на зърнените 
култури е 77,05%. Те заемат над половината от общата обработваема площ в общината. 

С най-голям относителен дял е пшеницата. Тя представлява около 71,50% от произ-

водството на зърнени култури в района и заема 38,39 % от земеделската земя в 
общината.  

Втората по значение зърнено-житна култура е ечемика. Тя заема около 12,73% от 
площите на зърнените култури.  

Основна култура за фуражното производство за развитие на продуктивното 
животновъдство е царевицата. Община Нова Загора е най-големият производител на 
царевица в Сливенска област. През последните години се наблюдава увеличаване на 
засяваните с царевица площ, поради увеличаване на нуждите от фураж в 
животновъдството. 

На територията на Общината на значителни площи се отглеждат още тритикале, 
просо, овес, сорго, люцерна, памук. 

От маслодайните култури с най-голямо значение е слънчогледът, който заема 26,22% 
от общата обработваема площ в общината. В последните години се наблюдава 
увеличаване на площите засети със слънчоглед. 

Зеленчукопроизводството в общината се характеризира с отглеждането на следните 
култури: картофи, домати, пипер, лук и др.  

Преработващото предприятие "Палиррия-България" работи предимно с вносни 
зеленчуци. 

Развитието но лозарството е традиция за община Нова Загора. От област Сливен 
община Нова Загора е с най-голям дял на лозовите масиви, в сравнение с общините 
Сливен, Твърдица и Котел.  

В с. Еленово съществува Винарска изба „Едуардо Миролио", която обработва над 2 
200 дка. съществуващи и новосъздадени собствени лозя, като за сравнително кратък 
период от време се утвърди като основен производител на вина на територията на 
община Нова Загора 

С най-големи традиции в лозарството е с. Кортен. С оглед запазването на лозарството 
и винопроизводството в общината, като значима икономическа дейност с добри 
традиции, е необходима подкрепа на земеделските производители за създаване на нови 
лозови насаждения. 

Наблюдава се спад не само на площите заети с десертни, но и с винени сортове. 
Изоставените и бракувани лозя не се изкореняват своевременно и не се създават нови 
лозови масиви. Засаждането на нови лозя изисква големи капиталовложения, въз-

връщаемостта, на които започва едва на четвъртата година. 
Традициите в региона, възможностите за дългосрочно инвестиране на заводите 

винопроизводители, финансирането на инвестиционни проекти на ДФ "Земеделие" за 
създаване и възстановяване на трайните насаждения, а също така и наличието на два 
завода за производство на вино и високоалкохолни напитки - "Вини" Сливен - клон 
Нова Загора и "Винпром-Русе" - винарска изба с. Кортен, са благоприятни предпо-
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ставки за развитието на лозарството и утвърждаването му като стратегически важен 
отрасъл в региона. 

От трайните насаждения овощните видове заемат едва около 1,44 % от земеделската 
земя в общината - това са 9 145 дка. Овощарството в Новозагорската община през 
последните години все повече запада. По-важните причини за това са неколкократната 
смяна на собствеността, в резултат на което не се поддържат изградените насаждения, 
а и възрастта на насажденията в овощните градини е над 15г. 

Овощните видове, които са характерни за общината са: праскови, ябълки, череши, 
сливи, кайсии, черници, орехи и бадеми. 
 

Животновъдство 

Благоприятните природо-климатични условия на територията на община Нова Загора 
определят животновъдството като важен икономически подотрасъл за общината. 
Добре развитото зърно- и фуражопроизводство са основа за развитието на говедовъд-

ството, свиневъдството, птицевъдството. Наличието на добри пасища и ливади в 
района е фактор за развитие на овцевъдството и козевъдството. 
Животновъдството в общината почти изцяло се развива в частни земеделски 
стопанства. Преобладават малките домашни ферми до 10 животни, което предо-

пределя, ниската механизираност на процесите или липса на такава и ниската произ-

водствена ефективност. 
Тенденциите са за намаляване броя на отглежданите животни, предвид липсата на 
интерес у предприемачите за реализиране на инициативи в тази област. 
На територията на община Нова Загора се развива още пчеларство. Съществуващите 
добри традиции, високият професионализъм на занимаващите се с пчеларство и 
природо-климатични особености обуславят развитието на пчеларството в района. 
Тенденцията е увеличаване на броя на пчелните семейства. 

Горско стопанство 

По данни на Държавно лесничейство - Нова Загора общата горска площ е 11 714 ха. 
Основните дървесни видове, които са разпространени в общината са дъб, габър, 
мъждрян, черен бор, липа. Относителният дял, който заемат отделните видове е съот-

ветно: габър - 24%, космат дъб - 13%, благун - 9,8%, мъждрян - 6%, зимен дъб - 5,3%, 

цер - 4,5 %. 

Годишно се извършват около 1000 дка залесяване. Целите на залесяването са: 
възстановяване на опожарените площи, увеличаване на площта на горите, тяхната 
производителност и борбата с почвената ерозия. Вместо черен бор за залесяване се 
използват кедри и кипариси. 

Община Нова Загора разполага и със значими недървесни горски ресурси — билки, 
гъби, горски плодове и др. Също така е с големи традиции в областта на ловното 
стопанство. 
Добитата дървесина се използва основно в две направления - за промишлен 
дърводобив и за огрев. Общото количество възлиза на 5000 куб.м. годишно. 
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На територията на Община Нова Загора няма дървопреработвателна промишленост и 
Държавно Лесничейство-Нова Загора работи предимно с предприятия от град Бургас. 
Заплаха за компрометиране на горските ресурси в общината е незаконният дърводобив 
на дървесина за огрев и опасността от горски пожари. 
През последните години се наблюдава тенденция на намаление на популациите на 
основните видове дивеч, който се среща в нашата страна - благороден елен, сърна елен 
лопатар, дребен дивеч. В община Нова Загора местообитанията на тези видове са на 
Светиилийските възвишения. 
От хищниците най-често се срещат чакалите. 
С особен режим на ползване в общината са: 
- Дивечовъден ловен участък " Меджерлика", намиращ се до яз. "Жребчево"; 
- Втори дивечовъден участък, който обхваща територията между с.Баня и с.Съдийско 
поле. 
И двата участъка се стопанисват от Държавно лесничейство. 
През последните години в Новозагорска община се ловува само дребен дивеч - 

яребици, кеклици, пъдпъдък, гургулица, фазани, гугутка, скорец, диви патици. 
Приоритетни са: яребици, пъдпъдък, зайци. 
За поддържане на запасите на някой видове Ловно-Рибарското Дружество ежегодно 
разселва изкуствено отгледани популации на кеклици, фазани и патици. 
От едрия дивеч има най-големи запаси от диви свине. 

2.2.5. Култура, културно-историческо наследство и туризъм. 
  

Град Нова Загора е предполагаем наследник на средновековното българско селище 
Вядица (Яница). Историческият музей Нова Загора се намира в центъра на града и е 
приемник на археологическата сбирка съществуваща от 1926 г. Притежава богата 
колекция от археологически материали от праисторията, античността и 
Средновековието. На територията на общината има над 1000 културни паметници, 
голямата част от тях с национално значение. Характерни исторически 
забележителности в общината са Яма с положени колесници и коне до надгробната 
Злата могила до с. Съдиево, Византийската крепост край с. Баня, Селищна могила с. 
Караново, Дипсизката могила с. Езеро, Теке "Свети Илия" югоизточно от гр. Нова Загора 
на върха Св. Илия на Светиилийските възвишения, югозападно от с. Графитово, 

Селищната могила до с. Дядово, Надгробна могилата до с. Еленово, Църквата "Св. Вмч. 
Георги" с. Любенова махала.  

Богатото културно-историческо наследство съхранено на територията на община Нова 
Загора е потенциал за развитие на културен туризъм на нейната територия.  
Възстановени са празниците на читалищната самодейност, които се радват на голям 
интерес и носят удовлетворение на участниците от работещите 33 читалища в 
общината. 
На основата на местните традиции и обичаи народните читалища и кметствата изграждат 
самобитния облик на културата в общината. 

Уникални празници в общината са Празникът на житното плодородие в селата: Бял кладенец, 
Пет могили и Млекарево и етнографският обичай "Хвърляне на стрели" на Сирни заговезни. 
Община Нова Загора има богато културно-историческо наследство, утвърдени 
традиции, работещи културни институти и изявени талантливи творци.  
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2.2.6. Транспортна и техническа инфраструктура  
Територията на общината се обслужва от пътен и железопътен транспорт. Пътният 
транспорт има доминираща роля както за интеграцията на населените места в 
общината, така и за осъществяването на транспортните връзки със съседни общини и 
региони. Общата дължина на пътната мрежа в общината е 268 км, а гъстотата й 
29,9км/100 кв. км и е малко по-ниска от средната за страната. Дължината на 
второкласните пътища е 74 км, на третокласните - 61 км и на общинските 133 км. 
Пътната мрежа в общината е добре развита. Общата дължина на пътища без настилка е 
14,1 км. 
През територията на Община Нова Загора преминава Общоевропейският транспортен 
коридор ОЕТК №8 Бари/Бриндизи - Дурас/Влъора - Тирана -Скопие - София - Пловдив -
Cm. Загора-Сливен- Бургас/Варна, провеждащ транзитните транспортни потоци по 
трасето на АМ „Тракия". 
Основните пътни артерии обслужващи общината и осигуряващи връзката й със 
съседните общини и регионалните центрове са II-66 по направлението "Стара Загора- 

Нова Загора - път 1-6 /Бургас/" и II-55 "Гурково - Нова Загора - Свиленград". Път II-55 

провежда и транзитен трафик по направлението "Свиленград - Русе". 
След пускането в експлоатация на АМ „Тракия", път II-66 се разтовари и изпълнява по-

добре регионалните си функции. 
За осигуряването на връзките между населените места в общината и достъпа до 
културно-историческите паметници на територията и важна рола имат пътищата IV-

55028 - до с. Караново, III-554, осигуряващ достъпа до с. Дядово и с. Любенова махала 
и IV-66016 до с. Съдийско поле. IV-55 504 - с. Графитово. 
Общата дължина на изградената улична мрежа в населените места в общината е 618 км 
към 2013 г. 
През територията на общината преминава главната жп линия "Пловдив-Стара Загора- 

Ямбол-Бургас", която е категоризирана като част от европейската железопътна мрежа и 
представлява част от европейски транспортен коридор № 8, свързващ Адриатика с 
Черно море. Железопътният транспорт в общината благоприятства 

осъществяването на търговски връзки с други региони на Европа и Близкия Изток. 
Същевременно жп транспорта в общината предлага добър достъп към 
международното пристанище Бургас. Общата дължина функциониращите жп линии е 
65 км. 

3. Анализ на текущото състояние при управление на отпадъците  

3.1. Нормативни и програмни документи, регулиращи управлението на 
отпадъците  

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

Нормативни актове и програмни документи на национално ниво 
 

През 2012 г. Народното събрание прие нов Закон за управление на отпадъците, 
отразяващ изискванията на Рамковата Директива за отпадъците 2008/98/ЕС на ЕС, като 
отмени предходния Закон за управление на отпадъците последно изм. и доп., ДВ бр. 19 
от 5.03.2021 г.. Законът регламентира мерките и контрола за защита на околната среда 
и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от 
образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното 
въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това 
използване. 
Законът въведе т.нар. йерархия на управление на отпадъците,  която определя 
приоритетността при управление на отпадъците от гледна точка на най-добрата 
възможност за опазване на околната среда, предотвратяване на вредните въздействия 
върху нея и ефективно използване на ресурсите. ЗУО определя  пет възможни начина за 
третиране на отпадъците и дава приоритет на мерките в следната последователност: 

Предотвратяването на отпадъци е определено като мерки, които се предприемат 
преди веществата или предметите да се превърнат в отпадък, с което се намалява: 
а)генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 
продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено предотвратяване); 
б)съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено 
предотвратяване на отпадъците). 

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

Рециклиране е начин за оползотворяване на отпадъците. Общата идея при 
рециклирането е, че един материал бива преработван с цел да се променят неговите 
физико-химични свойства и това да позволи той да се употребява повторно за същите 
или за други цели. Конкретните дейности по управление на отпадъците, които се 
класифицират като рециклиране съгласно ЗУО, включват (но не само):  

 рециклиране на материали - например на пластмасови продукти или компоненти 
в пластмасови материали, стопяване на отпадъчно стъкло в стъклени продукти, 
употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др. Рециклирането на 
материали: например пластмасови гранулирани и пелетизирани за екструдиране 
или формоване, натрошени отпадъци от стъкла, сортиране на отпадъци от 
хартия, отговарящи на критериите за края на отпадъка; 

 производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите.  

Друго оползотворяване е всяка дейност, която отговаря на определението за 
„оползотворяване” съгласно ЗУО, но която не отговаря на специфичните изисквания за 
подготовка за повторна употреба или за рециклиране. 

Примери за друго оползотворяване са:  

 изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на 
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отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е 
операция по управление на отпадъците с оползотворяване на енергията, 
класифицирана като R1 в Приложение II към ЗУО. Това контрастира с 
изгарянето на отпадъци без оползотворяване на енергия, класифицирано като 
операция по обезвреждане D10 в Приложение I към ЗУО;  

 насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване. 

Обезвреждане - депониране (дори когато сметищен газ се използва за възстановяване 
на енергия); изгаряне и съвместно изгаряне, които не отговарят на критериите, за да 
бъдат определени като оползотворяване (в случай на съоръжения, предназначени за 
изгаряне на твърди битови отпадъци, които не отговарят на определени критерии, с 
помощта на формулата за енергийна ефективност в Приложение II към ЗУО), насипни 
дейности, когато не отговарят на дефиницията за оползотворяване. 

Като първа  стъпка от анализа са идентифицирани основните права и задължения на 
общината, произтичащи от нормативните актове. 

 Основни отговорности за общините по управление на отпадъците, 
произтичащи от ЗУО и подзаконовите нормативни актове към него  

ЗУО и наредбите към него регламентираха широк спектър от отговорности за 
общините, в лицето на кмета на общината, основните от които са:  

 разработване на общинска наредба за управление на отпадъците и общинска 
програма за управление на отпадъците; 

 осигуряване на съдове за битови отпадъци, събирането и транспортирането им 
до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или 
обезвреждането им; 

 почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии в населените места, предназначени за обществено ползване; 

 избор на площадки, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 
оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци. Кметът предприема 
действия по възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за 
осигуряване на ново съоръжение за третиране на битовите отпадъци най-малко 
три години преди изчерпване обема на депото за битови отпадъци или 
изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за което уведомява 
съответната РИОСВ; 

 организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци от текуща ремонтна дейност от домакинствата. В новия 
закон отпада задължението на общините за осигуряване на депа за депониране 
на строителни отпадъци.  

 разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко 
за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло 
и за поетапното постигане на целите на общината за повторна употреба и 
рециклиране на тези отпадъци; 

 организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на 
масово разпространени отпадъци, в т.ч. определянето на местата за разполагане 
на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за 
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предаване на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, излезли 
от употреба моторни превозни средства и електронно и електрическо 
оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, 
излезли от употреба гуми); 

 организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци от бита и 
предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, като напр. опаковки от 
негодни препарати за растителна защита, използвани за градините на 
домакинствата, опаковки от химикали и препарати и стари такива и др.; 

 разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци и 
биоотпадъци, (в т.ч. за определянето на местата за разполагане на необходимите 
елементи на системата за разделно събиране на тези отпадъци и предаването им 
за компостиране или анаеробно разграждане), както и за постигане за целите за 
намаляване на депонираните биоразградими отпадъци на общинските депа и 
постигане на целите за оползотворяване на биоотпадъците; 

 осигуряването на площадки за предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита и от 
ремонтна дейност на домакинствата, зелени отпадъци и други във всички 
населени места над 10 000 жители на територията на общината, и при 
необходимост в други населени места; 

 почистването от отпадъци на общинските пътища, вкл. техните сервитути, което 
е също нов ангажимент за всички собственици на пътища; 

 определя  изискванията към площадките за пунктовете за предаване на отпадъци 
от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на 
площадките; 

 осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 от ЗУО, , 
както и информация относно мерките за предотвратяване образуването на 
отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци 
чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ 
начин; 
 

 поддържането на регистър на пунктовете за предаване на отпадъци от 
пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община и на 
площадките, осигурени от общините за безвъзмездно предаване на битови 
отпадъци,  което е също нов ангажимент за кметовете на общини; 

 предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 
и/или създаването на незаконни сметища, организиране на почистването им; 

 съдействие за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и 
подготовка за повторна употреба; 

 осигуряване на информация на обществеността по всички ангажименти на 
общината  чрез интернет-страницата на общината, както и по друг подходящ 
начин и провеждане на информационни кампании за населението и бизнеса, 
свързани с разделното събиране на отпадъците; 

 организиране на събирането на данни и предоставяне на  информация на НСИ, 
ИАОС, съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри; 
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 внасяне на отчисленията за следексплоатационни грижи за депата за битови 
отпадъци и за депониране на отпадъци в необходимия размер и срокове; 

 предлагане за одобряване от Общинския съвет на такси за заплащане на 
услугите, предоставяни от общината, свързани с отпадъци; 

 подготовка за и участие в заседанията на Общото събрание на РСУО и 
изпълнение на решенията на Общото събрание на РСУО; 

 контрол на изпълнението на общинската наредба за управление на отпадъците в 
допълнение към контролните правомощия, които ЗУО предоставя на кмета на 
общината и по-конкретно контрол върху: 

 дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 
съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

 дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на 
общински и/или регионални депа; 

 площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 

 спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22. 

ЗУО определя и размера на глобите, които кметовете или оправомощени от тях лица 
могат да налагат на основание на ЗУО. 

С приемането на Закона за управление на отпадъците към общините се 
поставиха конкретни задължения, свързани с рециклирането и оползотворяването на 
битовите отпадъци, както и конкретни изисквания за управление на строителните 
отпадъци. Това са и най-големите предизвикателства за общините при управление на 
отпадъците за периода до 2035 г. 

ЗУО и наредбите по прилагането му поставят конкретни количествени цели, които 
общините следва да изпълнят поетапно до 2035 г. както следва:  
 най-късно до 31 декември 2025 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 55 на сто от общото тегло на 
тези отпадъци, а именно: 

- 31 декември 2021 г. – 51 на сто; 
- 31 декември 2022 г. – 52 на сто; 
- 31 декември 2023 г. – 53 на сто; 
- 31 декември 2024 г. – 54 на сто; 

- 31 декември 2025 г. – 55 на сто 

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

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

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

- до 31 декември 2025 г. – най-малко до 50 на сто от общото им тегло;  
- до 31 декември 2030 г. – най-малко до 30 на сто от общото им тегло. 
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Целите се изпълняват от общините в РСУО, в съответствие с решението, взето от 
Общото събрание на съответната регионална система. 

 

Системите за третиране на строителни отпадъци осигуряват най-късно до 1 януари 
2020 г. подготовка за повторната им употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 
материали от неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности, чрез 
заместване на други материали с отпадъци в количество не по-малко от 70 на сто от 
общото им тегло, от което се изключват материали в естествено състояние, определени 
с код 17 05 04 от списъка на отпадъците съгласно Решение 2000/532/ЕО. 
В съответствие с европейските практики и политика, с оглед стимулиране и ускоряване 
на процесите на рециклиране и оползотворяване на отпадъците държавата въведе 
икономически инструменти. Такъв инструмент са паричните отчисления за депониране 
на отпадъците, въведени чрез ЗУО, които стимулират общините да прилагат по-

високите нива в йерархията за управление на отпадъците.  
Размерът на отчисленията е нормативно определен и нараства в годините както следва: 
 за депата, които отговарят на нормативните изисквания 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г 2022 г. и 
всяка 

следваща 
година 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Определя местните данъци и такси, включително такса „Битови отпадъци”, приходите 
от която постъпват в общинския бюджет. 

Размерът на таксата трябва да се определя за всяка услуга поотделно: 

 сметосъбиране и сметоизвозване; 

 обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 

 чистота на териториите за обществено ползване 

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 
общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща 
необходимите разходи за: 

 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 
и други; 

 събиране, включително разделно,  на битовите отпадъци и транспортирането им 
до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО; 

 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. 

Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата 
се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от 
общинския съвет.  През 2014 г. бяха приети промени в закона, с които не се допуска 
тази пропорционална основа да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната 
балансова стойност или пазарната им цена. В тази връзка до 30 март 2015 г. 
Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Р България 

следваше да  разработят методика за изготвяне на план-сметката с необходимите 
разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на 
таксата за битови отпадъци. След неколкократни отлагания в закона последната  
фиксирана дата за новите промени е 01.01.2022 г.  

Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените 
места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена 
от общинския съвет. 

Нормативна уредба на община Нова Загора по управление на отпадъците   
Важна предпоставка за решаване на въпросите от местно значение, в това число и 
управлението на отпадъците, е създаването на законосъобразна и целесъобразна 
нормативна уредба от органите на местното самоуправление. 

ЗУО определя минималните изисквания за съдържание на общинските наредби за 
управление на отпадъците, които трябва като минимум да уреждат: 
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1. условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, 
включително биоразградими (в т.ч. и биоотпадъци) и опасни битови отпадъци; 

2. условията и реда за създаването и функционирането на системите за разделно 
събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, 
включително образувани такива отпадъци от търговски обекти, производствени, 
стопански и административни сгради и населените места, за които се въвеждат тези 
системи; 

3. условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци и от разрушаване на сгради, в т.ч от ремонтната дейност на 
домакинствата; 

4. условията и реда за изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, 
оползотворяването и обезвреждането на масово разпространени отпадъци 
/отпадъци от опаковки; излезли от употреба моторни превозни средства и 
електронно и електрическо оборудване; излезли от употреба батерии и 
акумулатори; отработени масла; излезли от употреба гуми; 

5. изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, 
пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките /отнася се до 
пунктовете за предаване на посочените отпадъци в рамките на населените места, 
известни сред населението и като пунктове за вторични суровини/, изискването за 
поддържане на публичен регистър от общината с точното местоположение и какви 
отпадъци приемат, работно време и т.н. Това са изисквания, например, свързани с 
местоположението на тези пунктове – в определени зони, обозначенията на тези 
пунктове и други технически изисквания, работно време, какви отпадъци се 
приемат и др.; 

6. условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 
опасни отпадъци и други в населените места над 10 000 жители, както и населените 
места, за които общините доброволно осигуряват такива площадки, ако са под 
10 000 жители; 

7. заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ. 

В Наредбата за управление на отпадъците по чл.22 от ЗУО, одобрена от общинския 
съвет, общините следва да разпишат и разширят обхвата на контролните правомощия 
на контролните звена на общините, като включат в този обхват контрол за спазване на 
допълнителните към ЗУО изисквания, които са включили в общинската наредба. 

Освен посочените по-горе минимални изисквания за съдържание на общинските 
наредби по чл.22 от ЗУО, общините могат да включат детайлизирането и уреждането 
на широк кръг въпроси от компетенции на общините, свързани с отпадъците  и 
чистотата, произтичащи от ЗУО и други закони. 

Основният нормативен акт, регламентиращ обществените отношения, свързани с 
управлението на отпадъците на територията на община Нова Загора, е Наредбата за 
управление на отпадъците на територията на община Нова Загора. Наредбата е 
приета с Решение № 1175/ 20.06.2014 година, променена с Решение № 106/19.04.2016 г.  
и с Решение № 836/29.08.2019 г. на Общинския съвет на община Нова Загора на 
основание чл. 22 от ЗУО от 2012 г., като в нея са регламентирани както правата и 
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задълженията на физическите и юридическите лица свързани с екологосъобразното 
управление на отпадъците на територията на общината, така и тези на местната 
администрация.  

В наредбата са изброени детайлно задълженията на кмета на общината, както и 
задълженията на физическите и юридическите лица. В отделни раздели са разписани 
условията и редът за създаването и функционирането на системите за събиране, 
включително разделно, на различните потоци битови отпадъци.  

Изискванията към дейностите по събиране, в т.ч. разделно събиране и третиране на 
биоотпадъците целесъобразно са регламентирани в отделен раздел. Включени са норми 
както относно реда и условията за третиране на биоотпадъците, образувани от 
домакинствата и в резултат на дейността на юридическите лица, така и за тези, 
образувани от поддръжката на зелените площи общинска собственост. 

В наредбата се съдържат и условията и редът за изхвърлянето, събирането, 
включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 
обезвреждането на строителни отпадъци и такива образувани от разрушаване на 
сгради, включително и за случаите, в които общината се явява възложител на СМР.  

Регламентирани са редът и начинът за разделно събиране на опасните отпадъци от 
бита, разделното събиране на ЕГО. Включени са самостоятелни раздели с разпоредби 
относно управлението на МРО - събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, 
пластмаси и метали, включително образувани такива отпадъци от търговски обекти, 
производствени, стопански и административни сгради и населените места, за които се 
въвеждат тези системи; ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ИУГ, отработени масла. 

Изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси 
и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките само препращат към 
изискванията на ЗУО и наредбата по чл.43, ал.1 от ЗУО. Регламентирано е 
задължението на кмета на общината да почиства от отпадъци общинските пътища; да 
поддържа публичен регистър на площадките от хартия и картон, метали, пластмаса и 
стъкло, но липсва задължение на съответните лица – собственици на такива площадки 
да изпратят информация за публичния регистър на общината.   

Наредбата адресира задължението на кмета да осигурява информация на 
обществеността относно функционирането на системите за управление на отпадъците 
от компетенции на общината. 

В Наредбата липсват разпоредби относно задължението на лицата, извършващи 
дейности по събиране и предаване за рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци, да предоставят информация на общината по образци, ред и периодичност, 
определени, например, със заповед на кмета на общината. Подобни разпоредби са от 
ключово значение, тъй като събирането на информация за изпълнение на целите за 
рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци е едно от условията, за да може 
общината да подготви доклад и да докаже пред МОСВ изпълнение на целите – и 
съответно – освобождаване от заплащане на отчисления за депониране по чл.64 от ЗУО.  

Регламентиран е начинът за контрол на изпълнението на общинската наредба за 
управление на отпадъците, както и административно-наказателните разпоредби, които 
следва да бъдат наложени в случай на неизпълнение на същата. 

Други общински наредби с отношение към управлението на отпадъците на 
територията на община Нова Загора са: 
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Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги и предоставянето на права на територията на община Нова Загора, изм. и 
доп.  с Решение №556/11.03.2003г. , променена и допълнена с Решение № 
243/17.12.2020 г.; 
Тази наредба урежда реда и начина за определяне и  администриране на местните такси 
и цени на услуги (в т.ч. такса битови отпадъци), предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на общината, както и реда и сроковете за тяхното 
събиране. Такса битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, 
транспортиране и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, 
както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – 

сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване. Таксата се определя в 
годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет, въз основа на 
одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:  

 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 
и други;  

 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;  

 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации, или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци, включително отчисленията по Закона за управление на отпадъците.  

 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.  

 Наредбата определя такса битови отпадъци на база данъчната оценка на 
ползваните имоти от гражданите и фирмите.  

 В частта такса битови отпадъци не е указан начина на определяне на такса 
битови отпадъци – на база количество или на база данъчна оценка на имот.  

 Препоръчително е във връзка с прилагането на принципа „замърсителят плаща“ 

Община Нова Загора да предоставя възможност за определяне на таксата и на 
база количество на битовите отпадъци.  

 

Програмни документи на община Нова Загора, адресиращи въпроси относно 
управление на отпадъците 

Програма за управление на отпадъците на община Нова Загора 

Програмата за управление на отпадъците е разработена през 2016 г. на основание на 
Закон за управление на отпадъците от 2012 г. и е разработва в съответствие с НПУО 
2014-2020 г.  

При разработването на настоящата Програма за управление на отпадъците, община 
Нова Загора взема предвид основните изисквания на Закона за управление на 
отпадъците относно разработването на общински програми за управление на 
отпадъците:  

 Общинската програма да се разработи, като се вземат предвид структурата, 
целите, времевия хоризонт и предвижданията на НПУО.  
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 Общинската програма да включва необходимите мерки за изпълнение на 
задълженията на кмета на общината, регламентирани в ЗУО. 

 Общинската програма за управление на отпадъците да се разработва като се 
вземат предвид и Методическите указания на МОСВ за разработване на 
общински програми за управление на отпадъците. Указанията бяха одобрени 
със Заповед на министъра на околната среда и водите. 

 Да се осигури обществен достъп до програмата на общината за управление 
на отпадъците.  

За да включва пълния програмен цикъл, следва периодично да се отчита изпълнението 
на програмата с оглед предприемане на коригиращи мерки при неизпълнение на някои 
от дейностите в програмата. 

Програма за опазване на околната среда на община Нова Загора  

Kъм настоящия момент Община Нова Загора няма Програма за опазване на околната 
среда. Общината е възложила изготвяне на Програма за опазване на околната среда 
2021-2028 г.  

Програмата за управление на отпадъците 2021-2028 г. е секторна програма и ще е 
неразделна част от Програмата за опазване на околната среда на община Нова Загора 

2021-2028 г. 
 

Общински план за развитие на община Община Нова Загора 2014-2020 г.  

Управлението на отпадъците е приоритетен въпрос за общината в рамките на 
цялостното й развитие и това е отразено  Приоритет 5 „Качествена околна среда, 
ефективно управление и използване на природните ресурси за устойчиво развитие и 
осигуряване на благоприятна жизнена среда в населените места“. В Специфична цел 
2 към този приоритет са идентифицирани като ключови мерките за оптимизация на 
системите за управление на отпадъците, изграждане на претоварна станция и депо по 
модерни технологии за битови отпадъци,  въвеждане на система за разделно събиране 
на отпадъците и ликвидиране на старите замърсявания с битови отпадъци. 

 

План за интегрирано развитие на община Община Нова Загора 2021-2027 г.  

Планът за интегрирано развитие на община Нова Загора 2021-2027 г. (ПИРО) очертава няколко 
основни приоритета за развитие на общината.  

Приоритет 5 от ПИРО е насочен към Качествена околна среда, ефективно управление и 

използване на природните ресурси за устойчиво развитие и осигуряване на 

благоприятна жизнена среда в населените места. 

Посочена е специфична цел 2: Ефективно и ефикасно управление на отпадъците и 

пречистване на отпадъчните води. 
Конкретни мерки за постигане на цел 2 са: 

1. Оптимизиране на системата за управление на отпадъците 

2. Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците 

3. Почистване на замърсени с отпадъци терени.  
4. Изграждане на ПСОВ (реконструкция) 
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Основни изводи и препоръки 

 Законодателството относно управление на отпадъците, прието през последните 
години, поставя високи и конкретни изисквания към местните власти  относно 
подобряване на йерархията на управление на потоците отпадъци, за които 
отговорност носят общините. Несправянето с тези задължения води до сериозни 
финансови последици за общините и съответно – за населението и бизнеса. 

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

 Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Нова Загора 

изпълнява изискванията на ЗУО за съдържание; подробно регламентира правата 
и задълженията на физическите и юридическите лица, отговорностите на кмета, 
изискванията към системите за разделно събиране на различни отпадъчни 
потоци, контрола за изпълнение на разпоредбите.  Препоръчително е Наредбата 
да се допълни с текстове, регламентиращи задълженията на лицата, извършващи 
дейности по събиране и предаване за рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци, да предоставят данни в общината за събраните и предадени 
количества отпадъци по ред, образец и периодичност, утвърдени със заповед на 
кмета на общината. Подобни разпоредби са от ключово значение, тъй като 
събирането на информация за изпълнение на целите за рециклиране и 
оползотворяване на битовите отпадъци е от съществено значение, за да може 

общината да докаже пред МОСВ изпълнение на целите – и съответно 
освобождаване от заплащане на отчисления за депониране по чл.64 от ЗУО 

 В Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на 
услуги в община Нова Загора частта за такса битови отпадъци не указва начина 
на определяне на такса битови отпадъци – на база количество или на база 
данъчна оценка на имот.  

 Препоръчително е във връзка с прилагането на принципа „замърсителят плаща“ 

Община Нова Загора да предоставя възможност за определяне на таксата и на 
база количество на битовите отпадъци.  

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

3.2. Данни за отпадъците 

Според Методическите указания за разработване на общински програми за управление 
на отпадъците, анализът на отпадъците следва да включва анализ на битовите 
отпадъци, анализ на строителните отпадъци и анализ на утайките от пречиствателни 
станции за отпадъчни води. 

Анализ на битовите отпадъци 

Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ, който предшества разработването на 
общинската програма. В него трябва да се обърне внимание, както на смесените битови 
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отпадъци, така и на битовите отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло, 
на биоразградимите отпадъци и биоотпадъците, тъй като за тях според българското 
законодателство страната ни трябва да постигне конкретни количествени цели. 

Анализът на битовите отпадъци се стреми да даде отговор на следните въпроси: 
- Какви са общите количества и тенденциите относно битови отпадъци в общината за 

анализирания период: в абсолютни количества, на жител/година, сравнение със 
средното за страната; 

- Какъв е морфологичният състав на битовите отпадъци в общината; 
- Какви са количества на повторно използвани, рециклирани, оползотворени и 

обезвредени битови отпадъци за разглеждания период. 

Определение за битови отпадъци 

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са “отпадъците от 
домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са отпадъците, 
образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други организации, 
които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с 
изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското 
стопанство).  
"Биоразградими" са всички битови отпадъци, които имат способността да се 
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, 
картон и други.  
"Биоотпадъци" са биоразградими битови отпадъци от парковете и градините, 
хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за 
обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията 
на хранително-вкусовата промишленост. 

Информационно обезпечение на анализа 

За целите на настоящия анализ е използвана основно информация от община Нова 
Загора, НСИ, информация от Годишните доклади на РИОСВ гр. Стара Загора за 
състоянието на околната среда, ИАОС  и др.  

Състояние и тенденции относно битовите отпадъци 

В община Нова Загора се наблюдават тенденции, идентични на тези в страната, а 
именно: отчита се увеличение на общото количество на смесените битови отпадъци за 
територията на общината, както на национално ниво. Данните са представени в 
следващата таблица. 

 

Таблица 1. Събрани смесени битови отпадъци в община Нова Загора 

  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Количество на събраните битови 
отпадъци (тона)           

Община Нова Загора 10 573 12 126 11 993 11 842 11 972 

България - общо 2 881 000 3 080 000 2 862 000 n/a n/a 
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Количество на събраните битови 
отпадъци - динамика (%, предх. 
год. = 100) 

          

Община Нова Загора 100.00% 11.68% 113.43% 112.00% 113.23% 

България – общо 100.00% 106.91% 92.92% n/a n/a 

Население – брой           

Община Нова Загора 37 133 36 562 35 949 35 290 34 758 

България – общо 7 101 859 7 050 034 7 000 039 6 951 482 6 916 548 

Население - динамика (%, предх. 
год. = 100)           

Община Нова Загора 100.00% 98.46% 96.81% 95.04% 93.60% 

България - общо 100.00% 99.27% 99.29% 99.31% 99.50% 

Събрани отпадъци (кг/ж./г.)           

Община Нова Загора 285 332 334 336 344 

България - общо 406 436 408 n/a n/a 

Събрани отпадъци на жител - 
динамика 

          

Община Нова Загора 100.00% 116.49 117.19 117.89 120.70 

България - общо 100.00% 107.14 93.56 n/a n/a 

Източник: НСИ, община Нова Загора и експертни изчисления 

 

 

 

Таблица 6. Депонирани битови отпадъци от община Нова Загора 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Количество депонирани битови 
отпадъци (тона) 5998,540 6990,440 8130,520 8136,940 8490,960 

Количество депонирани 
неопасни производствени 
отпадъци (тона) 303,100 311,920 207,340 1025,740 677,820 

Вс. депонирани отпадъци  6301,640 7302,360 8337,860 9162,680 9168,780 

 

 

През разглеждания период, се наблюдава увеличение на количествата смесени битови 
отпадъци събрани на територията на община Нова Загора. Същата тенденцията се 
наблюдава и при депонирането. 
 

Нормата на натрупване на отпадъци на човек от населението в общината през 
последните години е в допустимите референтни стойности и под средните нива за 
страната.  
Населението на общината намалява за периода 2016-2020 г., но годишната норма на 
натрупване на отпадъци на човек от населението се увеличава. Това се дължи на 
променящите се потребителски навици и начин на живот на домакинствата, късия 
живот на произведените стоки.и на дейността на промишлени предприятия, търговски 



39 

 

 

обекти и заведения  

За редуциране обема на депонираните количества е препоръчително увеличаване дела 
на разделно събраните рециклируеми отпадъци, въвеждане на разделно събиране на 
зелени и био-разградими отпадъци и компостирането им, организиране на фамилно 

компостиране на зелените и био-разградими отпадъци, осигуряване на възможности за 
отделно събиране на строителните отпадъци при ремонти и други мерки. 
 

Друг важен аспект на анализа на отпадъците е свързан с определянето на общо 
генерираните отпадъци и нормата на натрупване на отпадъци. За целта към 
количеството на събраните смесени битови отпадъци е необходимо да бъдат добавени 
количествата на разделно събраните отпадъци от организацията за оползотворяване на 
отпадъци, с която община Нова Загора има сключен договор, събраните количества в 
т.нар. пунктове за вторични суровини, както и зелените отпадъци от общинските 
паркове и градинки. 
Таблица 7.1. Количества разделно събрани и сепарирани отпадъци от опаковки в 

община Нова Загора (тона) 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Постъпили отпадъци от 
опаковки 

75,360 19,300 12,880 15,440 28,740 

от тях рециклируеми:      

хартия 3,558 3,470 2,510 4,010 5,840 

пластмаса 5,777 3,016 2,000 2,610 4,010 

метал 0 0 0 0 0 

стъкло 0,369 2,581 2,310 1,060 6,650 

общо рециклируеми 9,704 9,067 6,820 7,680 16,500 

% годни за рециклиране 12,88 46,97 52,95 49,74 57,41 

Източник: Община Нова Загора 

 

Нормата на натрупване на отпадъци за община Нова Загора е представена в следващата 
таблица: 

Таблица 8. Норма на натрупване на отпадъци в община Нова Загора 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество на събрани смесени битови отпадъци  - т 9 658 11 211 11 078 10 927 11 057 

Количество на разделно събрани отпадъци, в т.ч. от 
пунктове  – т 

915 915 915 915 915 

Общо смесени битови отпадъци и разделно събрани 
отпадъци – т 

10 573 12 126 11 993 11 842 11 972 

Количество на генерираните зелени отпадъци от 
общински паркове, градинки и др. n/a n/a n/a n/a n/a 

Общо смесени битови отпадъци, разделно събрани 
отпадъци и зелени отпадъци от общински паркове и 
градинки – т. 

10 573 12 126 11 993 11 842 11 972 

Население - бр. 37 133 36 562 35 949 35 290 34 758 

Норма на натрупване на смесените битови отпадъци 
- кг/ж./г. 260 307 308 310 318 

Норма на натрупване общо за смесените битови 
отпадъци и разделно събраните отпадъци - кг/ж./г. 285 332 334 336 344 

Норма на натрупване общо за смесените битови 
отпадъци, разделно събраните отпадъци и зелените 
отпадъци - кг/ж./г. 

285 332 334 336 344 



40 

 

 

Източник: Община Нова Загора, НСИ, експертни изчисления 

В сравнение със средната норма на натрупване на отпадъци за страната през 2018 г. - 
408 кг./ж./г. (по данни на НСИ табл.2) при община Нова Загора се наблюдават по-

благоприятни стойности на показателя 308 кг./ж./г.. В същото време средната норма на 
натрупване за населените места с население от 25 хил. до 50 хил. жители съгласно 
Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, одобрена 
от МОСВ е 334,90 кг/ж./г., т.е. показателят за община Нова Загора е с близка стойност. 

В окончателния доклад от 2019 г. за „Определяне на морфологичния състав на 
битовите отпадъци в България“- проект на Българо-Швейцарска програма за  
сътрудничество за община Нова Загора е определена норма на натрупване 306,63 кг/ж./г. 
без разделно събрани отпадъци и норма на натрупване 331,66 кг/ж./г. с разделно 
събрани отпадъци.  
Друг важен аспект на анализа на отпадъците е свързан с морфологичния им състав. На 
следващата фигура са показани осреднените процентни дялове на отделните фракции 
отпадъци включени в състава на смесените битови отпадъци за община Нова Загора, 

съгласно извършения  анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци на 

Община Нова Загора“. 

Фигура 1. Морфологичен състав на отпадъците средно за община Нова Загора (%) 

 

Източник: Обобщен финален доклад „Определяне на морфологичния състав на битовите 
отпадъци в България“-  проект на Българо-Швейцарска програма за  сътрудничество 

 

Съгласно морфологичния състав на отпадъците за община Нова Загора се достига до 
слените изводи: Фракциите с най-висок средногодишен процент са ситна фракция под 4 
см, пластмаса, градински и хранителни. Фракциите с най-нисък средногодишен 
процент са гума, дървесина, опасни, метали. Фракции с най-изявена сезонна 
флуктуация са ситна фракция под 4 см, градински, текстил и инертни >4 см. Фракции с 
най-слаба сезонна флуктуация са гума, дървесни, опасни и кожа. 

Биоразградимите отпадъци са 25,36% от общо образуваните битови отпадъци, а 
биоотпадъците – 15%. 
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В периода 2016г. – 2018 г. община Нова Загора не е постигнала целите по чл.31 ал.1 т.1 
от ЗУО за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни  материали 
вкл. хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата – най-малко 50 на сто 
от общото им тегло, но през 2018 г. е постигнала целите по чл.31 ал.1 т.2 от ЗУО за 
ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на 
сто от общото количество на същите отпадъцио образувани в България през 1995 г. 

 

Таблица 9. Постигната степен на рециклиране в % 

 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 

Постигната в % цел за подготовка за повторна 
употреба и рециклиране на отпадъчни  материали 
вкл. хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло 
от домакинствата – най-малко 50 на сто от 
общото им тегло - чл.31 ал.1 т.1 от ЗУО 

17 22 16 - - 

Постигната цел за ограничаване на количеството 
депонирани биоразградими битови отпадъци до 
35 на сто от общото количество на същите отпад. 
Образувани в РБ-я през 1995 г. - чл.31 ал.1 т.2 от 
ЗУО 

- - 77 - - 

Източник: ИАОС  
 

Анализ на строителните отпадъци 

В община Нова Загора, както в повечето общини в страната, не е организирана 
регулярна система за разделно събиране на строителните отпадъци от малки ремонтни 
дейности на домакинствата. В миналото основното количество на строителните 
отпадъци се е депонирало на вече закритото и рекултивирано общинско депо за 
неопасни отпадъци. 

Към момента няма налични данни за годишното количество генерирани 
строителни отпадъци. С влизане в експлоатация на регионално депо Ямбол през 2016 г. 
разрешените за депониране количества строителни отпадъци са ограничени, поради 
липса на отделна клетка за строителни отпадъци. Част от строителните отпадъци от 
домашни ремонти попадат в потока смесени битови отпадъци. Друга част в т.ч. от 
изкопи и събаряне отиват за изпълване на частни имоти предназначени за 
производствена дейност.  

За да подобри йерархията на управление на този поток отпадъци и да намали 
количествата на строителните отпадъци в потока смесени битови отпадъци, които се 
транспортират за депониране до регионалното депо Ямбол, е препоръчително община 
Нова Загора да предприеме допълнителни действия за разделно събиране от 
домакинствата на строителните отпадъци от малки ремонтни дейности.  

Следва да се има предвид, че изхвърлянето на строителни отпадъци в 
контейнерите за смесени битови отпадъци влошава качеството на изхвърлените в тези 
контейнери рециклируеми отпадъци. Това означава, че ако не се предприемат мерки, от 
смесените битови отпадъци на общината ще се отделят по-малко рециклируеми 
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отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло при предварителното им третиране 
преди депониране на сепариращата инсталация на регионалното депо – Ямбол. 

 

Анализ на отпадъците от утайки от ПСОВ 

На територията на гр. Нова Загора от 1983 г. функционира ГПСОВ, която отстои на 400 
м. южно от Индустриалната зона на града. Тя пречиства битовите и производствените 
отпадъчни води на града. Технологичната схема на ГПСОВ Нова Загора включва 
механично стъпало, биологично стъпало, дезинфекция на каналните води, обработка на 
утайките, помощни съоръжения.  
ПСОВ Нова Загора се експлоатира от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, 
който оператор следи и отчита количествата утайки. От ГПСОВ се генерират утайки в 
резултат на процесите на пречистване на отпадъчните води.  

Образуваните утайки в процеса на пречистване са първични и вторични. Първичните 
утайки се изнасят директно на изсушителни полета, а вторичните се уплатняват в 
утайкоуплътнител за определено време. След това и те постъпват на изсушителните 
полета, където се сушат при атмосферни условия.  ГПСОВ разполага с 16 броя полета, 
които са с размери – 40/10м.    

През 2020 г. „Водоснабдяване и канализация — Сливен“ ООД е обявило 
обществена поръчка за Изпълнение на инженеринг — проектиране, строителство и 
авторски надзор, на обект „Реконструкция на ПСОВ — Сливен на агломерация Сливен 
и ПСОВ — Нова Загора на агломерация Н. Загора“ съгласно условията на ФИДИК — 

Жълта книга с 2 ОП. 

Инвестицията за ПСОВ Нова Загора включва реконструкция на Утайковото стопанство, 
което не работи ефективно и води до несъответствие по чл. 14 от Директива 91/271/ЕИО 

– не функционират добре съоръженията, осигуряващи стабилизиране на утайките от 
ПСОВ. Предвижда се изграждане на съоръжения за сгъстяване и обезводняване на 
утайките, получени от пречиствателният процес. 

С извършване на реконструкцията ще се промени характеристиката на утайките, с цел  
• да се намали обема им 

• да се улесни по-нататъшното им третиране  
• да се повиши оползотворяемостта им 

 

 

Количествата на утайките от дейността на ПСОВ Нова Загора за периода 2016 
г.– 2020 г. са посочени в следващата таблица. 

 

утайки 2016 2017 2018 2019 2020 

 м3 4179,1 8300 5654 5794 5089 

Сухо в-во 
тона 

179,7 394,2 264,4 281,6 232,0 

   Източник: „ВиК-Сливен“ ООД  
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Към настоящия момент обезводнените утайки от ПСОВ се обезвреждат чрез 
депониране.  
Количеството на утайките, генерирани от ПСОВ Нова Загора са в сравнително малък 
обем и е необходимо да се търси регионален подход за последващото им 
оползотворяване след обезводняване заедно с утайките от други ПСОВ в региона.   

Алтернатива за оползотворяването на утайките е използването им за 
рекултивация на нарушени терени. Оползотворяването на утайките в земеделието е 
перспективна алтернатива, но за нейното прилагане е нужна целенасочена дългосрочна 
дейност за информиране на потенциални земеделски ползватели, подготовка, 
планиране и осъществяване.  

С въведените отчисления за депониране по ЗУО се увеличават значително 
текущите разходи за депониране и депонирането трябва да бьде използвано само 
частично до преминаване на процедурите и проучванията за оползотворяване на 
утайките най-вече за рекултивация на нарушени терени на територията на общината. 

Отговорността за оползотворяване на утайките е на регионалния ВиК оператор Сливен. 
Съвместно с общината оператора трябва да се намери решения за оползотворяване на 
утайките, като утайки се депонират по изключение.  

 

Основни изводи и препоръки 

 Годишните количества генерирани битови отпадъци на територията на община 
Нова Загора от 2016 г. до 2020 г. се увеличават. Населението на общината намалява 
за периода 2016-2020 г., но годишната норма на натрупване на отпадъци на човек 
от населението се увеличава. 

 За периода 2016 г.-2020 г. нормата на натрупване за община Нова Загора бележи 
ръст, но въпреки това остава с по-благоприятна стойност от средната за страната. 

 Анализите за периода 2016 г. - 2018 г. показват, че община Нова Загора изпълнява 
целите за намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци, а не е 
изпълнила целите за рециклиране на отпадъците от хартия и картон, пластмаса, 
стъкло и метали. 

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

 Препоръчително е общината да въведе разделно събиране на зелени и 
биоразградимим отпадъци и последващото им компостиране. 

 Препоръчително е община Нова Загора да предприеме допълнителни действия за 
разделно събиране от домакинствата на строителните отпадъци от малки 
ремонтни дейности, в резултат на което да се постигне намаляване на 
количествата на депонираните смесени битови отпадъци и подобряване на техния 
състав от гледна точка на извличане на рециклируеми отпадъци.  

 Препоръчително е общината да обсъди възможностите за рециклиране на 
общинско ниво или на регионален принцип на отпадъците от строителния бранш 
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с други съседни общини и строителния бизнес, както и възможностите за 
повторно използване на селективно разрушени сгради. 

 Препоръчително е „В и К“ ООД Сливен заедно с община Нова Загора да 
анализират възможността и предприемат мерки в дългосрочен план да се 
оползотворяват утайките, а депонирането да се минимизира по изключение. 

3.3. Прогнози за образуваните отпадъци 

Прогнози за образуваните битови отпадъци 

Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община Нова Загора за периода 2021-

2028 г. е изготвена въз основа на два компонента: 

 Демографска прогноза за периода 2021-2028 г. 
 Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител и прогноза за нарастването й. 

Демографска прогноза за периода 2021-2028 г. 

Прогнозата за броя на населението на община Нова Загора е изготвена на базата на 
следните източници на информация: 
- Данни за броя на населението по общини за периода 2010-2020 г. 
- Официална демографска прогноза на НСИ за периода до 2070 г. - I вариант (при 

хипотеза за конвергентност). Този вариант е определен от НСИ като най-

реалистичен. Прогнозата на НСИ по този вариант включва както прогноза за 
населението общо за страната, така и за всяка една от 28-те области. 

Демографската прогноза е изготвена по следния алгоритъм: 
- Прогнозата е изготвена за периода 2021-2028 г.  
- Въз основа на исторически данни за динамиката на населението на община Нова 

Загора в периода 2010-2020 г. е изчислен коефициент, посредством който се 
прогнозира броят на населението на общината въз основа на прогнозата на НСИ 
за населението на област Нова Загора.  

 

Таблица 10. Демографска прогноза за община Нова Загора (бр. жители) 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Население – бр. 34 175 33 602 33 039 32 485 31 941 31 405 30 879 30 361 

 

 

 

Норма на натрупване и прогнозна промяна 

Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани 
битови отпадъци, които се падат на един жител. 

В рамките на анализа на количествата на битовите отпадъци в община Нова Загора бяха 
изчислени нормите на натрупване за периода 2016 – 2020 г. 

През разглежданите години нормата на натрупване на смесените битови отпадъци и 
разделно събраните отпадъци се характеризира с ръст. За целите на прогнозата се прави 
допускането, че тя ще се стабилизира и ще расте с темп не по-висок от 1% годишно, в 
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резултат от мерките за предотвратяване образуването на отпадъци, които община Нова 
Загора следва да предприеме във връзка с изпълнението на програмата за управление на 
отпадъците. Прогнозната норма на натрупване е представена в следващата таблица. 

Таблица 11. Прогнозна норма на натрупване за община Нова Загора 

за периода 2021-2028 г. (кг/ж./г.) 
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Норма на натрупване за битовите 
отпадъци, вкл. разделно събраните 
отпадъци от хартия, пластмаса, 
стъкло и метали и зелените отпадъци 
от паркове и градини 344 344 344 344 344 344 345 346 

 

Прогнозните количества на битовите отпадъци са изчислени на база демографската 
прогноза за община Нова Загора и прогнозната норма на натрупване и са представени в 
следващата таблица. 

 

Таблица 12. Прогнозни количества на образуваните битови отпадъци за община 
Нова Загора за периода 2021-2028 г. (тона) 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Генерирани битови отпадъци, вкл. 
смесените битови отпадъци, 
разделно събрани отпадъци от 
хартия, картон, пластмаса, стъкло и 
метали и зелените отпадъци от 
паркове и градини 11 771 11 574 11 380 11 189 11 002 10 817 10 657 10 510 

Очакваното намаление на количествата на смесените битови отпадъци за община Нова 
Загора се дължи основно на: 

 негативната демографска прогноза; 

 нарастващите количества отпадъци, които ще се събират чрез системата за 
разделно събиране на отпадъците от хартия, картон, пластмаса, метали и стъкло, 
както и разделното събиране на други битови отпадъци, събирани до момента 
чрез смесените битови отпадъци. 

Прогнозата за морфологичния състав на смесените битови отпадъци в община Нова 
Загора е направена на базата на: 

 общото прогнозно количество на битовите отпадъци и 

 осреднения морфологичен състав на смесените битови за община Нова Загора 

Направената прогноза е представена в следващата таблица. 
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Таблица 13.  Прогноза за образуваните смесени битови отпадъци по морфологичен 
състав (тона) 

Вид отпадъци 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Хранителни 576 566 556 547 538 529 521 514 

Хартия 456 448 440 433 426 419 412 407 

Картон 426 419 412 405 398 392 386 380 

Пластмаса 1 501 1 476 1 451 1 427 1 403 1 379 1 359 1 340 

Текстил 260 256 251 247 243 239 236 232 

Гума 12 12 11 11 11 11 11 11 

Кожа 78 76 75 74 73 71 70 69 

Градински 1 167 1 147 1 128 1 109 1 090 1 072 1 056 1 042 

Дървесни 12 12 11 11 11 11 11 11 

Стъкло 160 157 155 152 150 147 145 143 

Метали 73 72 71 69 68 67 66 65 

Инертни>4 см  290 285 280 275 271 266 262 259 

Опасни 19 19 18 18 18 17 17 17 

Други 525 516 508 499 491 482 475 469 

Ситна Фракция<4см 6 221 6 117 6 014 5 913 5 814 5 717 5 632 5 554 

При изготвянето на прогнозата за морфологичния състав е отчетено очакваното 
намаление на количествата отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метали, 
които се изхвърлят в контейнерите за смесени отпадъци в резултат на предприети 
мерки от страна на община Нова Загора и организацията за оползотворяване на 
отпадъци насочени към популяризиране и стимулиране на разделното събиране на този 
вид отпадъци. 
 

 Цели за рециклиране на битовите  отпадъци, съгласно чл.31, ал.1, т.3 и т.4 от 
ЗУО 

Таблица 14. Прогноза за постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци 

 

Мерна 
единица 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Прогнозирани образувани  
битови отпадъци  тона 11 771 11 574 11 380 11 189 11 002 10 817 10 657 10 510 

Цели за рециклиране, 
съгласно чл.31, ал.1, т.3 и т.4 
от ЗУО % 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 

Прогнозирани  количества,  
битови отпадъци за 
изпълнение на целите за 
рециклиране съгласно чл.31, 
ал.1, т.3 и т.4 от ЗУО тона 6 003 6 018 6 031 6 042 6 051 6 058 6 075 6 096 

Прогнозните количества на битови отпадъци включват: 

 Разделно събраните отпадъци от търговски обекти, предадени на организациите 
за оползотворяване на отпадъци; 

 Отделените количества за рециклиране отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и 
метали от състава на смесените битови отпадъци чрез инсталация за сепариране 
на регионалното депо - Ямбол; 

 Разделно събраните отпадъци чрез цветните контейнери; 
 Предадените отпадъци на пунктове за вторични суровини от домакинства и 

фирми и организации; 
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 Разделно събраните и предадени безвъзмездно отпадъци на общинска площадка 
от граждани и фирми. 

 Изготвените прогнози показват, че община Нова Загора следва да изпълни 
заложените цели за рециклиране на битовите отпадъци, като предприеме действия 
за увеличаване делът на разделно събраните отпадъци от общия поток смесени 
битови отпадъци. 

 

 Цели за намаляване на количествата битовите отпадъци на депата съгласно 
чл.31, ал.1, т.6 от ЗУО 

Таблица 15. Прогноза за постигане на целите за намаляване на 
количествата битови отпадъци на депата 

 

Мерна 
единица 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Прогнозирани битови 
отпадъци тона 11 771 11 574 11 380 11 189 11 002 10 817 10 657 10 510 

Цели за намаляване 
количествата битови 
отпадъци , съгласно чл.31, 
ал.1, т.6 от ЗУО % 65 60 55 55 50 45 45 40 

Прогнозно количество на 
битовите отпадъци, които 
следва да се депонират тона 7 651 6 944 6 259 6 154 5 501 5 409 4 796 4 729 

 

 Изготвената прогноза показва, че община Нова Загора следва да постигне 
заложените  цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата 
като предприеме действия: 

- предотвратяване образуването на зелени отпадъци от общински озеленени 
площи, чрез мулчиране на място; 

- изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци;  
- проучване възможността за третиране на биоразградимите отпадъци в 

инсталации в региона; 
- събиране на строителните отпадъци от домашни ремонти и предаването им за 

третирането на специализирани площадки за такива. 

 

Прогнози за образуваните строителни отпадъци 

В Националния стратегически план за управление на строителни отпадъци 2011- 

2020 г., одобрен от Министерския съвет са определени петте области (София, Варна, 
Бургас, Благоевград и Пловдив), в които се очаква количествата отпадъци от 
строителство и разрушаване на сгради да са най-големи. Основната причина за това е, 
че според данни на НСИ в тези области се извършва най-мащабно строителство на 
жилищни, административни и други сгради. Също така тези области са индустриални 
центрове, което допринася за генериране на строителни отпадъци от индустрията. Друг 
важен фактор е, че тези пет области са с развита пътна инфраструктура, което налага 
извършването на мащабни строително-ремонтни дейности, което води до образуване на 
строителни отпадъци. Община Нова Загора не е част от тези области. По експертна 
оценка количествата на образуваните строителни отпадъци не се очаква да се променят 
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значително, тъй като общинският план за развитие на общината не предвижда по-

голямо развитие на строителния бранш от сегашното му състояние. 

Прогнози за утайките от ПСОВ 

Не се очаква увеличаване на количества утайки от ПСОВ до 2028 г., тъй като 
прогнозите за населението за община Нова Загора не показват ръст, от което зависи и 
количеството на утайките. 
 

3.4. Инфраструктура за управление на отпадъци 

Ключова предпоставка за нивото на рециклиране и оползотворяване на отпадъците и 
опазване на околната среда и човешкото здраве е подходящата като тип и капацитет 
инфраструктура. В тази връзка в настоящия раздел е направен обстоен анализ на 
наличната инфраструктура в община Нова Загора за потоците отпадъци, чието 
управление е от компетенциите на общината. 

Информационни източници за анализа са програмни документи на национално ниво, 
информация, публикувана от МОСВ, ИАОС, РИОСВ - Стара Загора, както и 
информация, налична в община Нова Загора.  

Анализът на инфраструктурата търси отговор на следните основни въпроси: 

 Какви са настоящата ситуация и тенденциите по отношение на осигуряване от 
общината на инфраструктура за отпадъци; 

 Осигурената, изградена и в процес на изграждане инфраструктура, която 
обслужва или би могла да обслужва община Нова Загора на нейна територия и 
в РСУО - Ямбол, достатъчна ли е за третиране на отпадъците в съответствие с 
нормативните изисквания и за постигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците; 

 Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и 
прилагане на йерархията на управление на отпадъците в общината. 

В края на анализа са направени основни изводи и препоръки, с цел идентифициране на 
необходимите мерки по отношение на инфраструктурата за отпадъците. 

Анализът е направен и в контекста на нивото на развитие на инфраструктурата за 
третиране на отпадъците като цяло в българските общини.  

Конкретните данни очертават следните тенденции: 

 Проучванията и изводите в НПУО 2020-2028 г. показват, че е изградена и 
продължава да се изгражда мащабна инфраструктура за екологосъобразно 
третиране на битовите отпадъци и на други потоци отпадъци, и РСУО и 

общините са осигурени с модерна техническа инфраструктура, финансирана 
основно от ОПОС, националния бюджет, бюджета на общините и ПУДООС.  

 

 Към 2020 г. са изградени и функционират всички депа за управление на 
отпадъците на регионален принцип (51 броя), с изключение на два региона, в 
които депата са в процес на изпълнение и които са намерили временно решение 
за третиране на отпадъците в съответствие с изискванията. Един регион е 
намерил решение за третиране на отпадъците в частна инсталация.  
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 Към 2018 г. 41 общини изпълняват заложените цели по чл. 31, ал. 1 от ЗУО.  

 Голяма част от общините са добре обезпечени със съдове за смесени битови 
отпадъци. Съдовете за разделно събиране на отпадъци почти изцяло са 
собственост на организациите по оползотворяване и към момента липсва 
достатъчна за анализ информация за техния брой и обем.  

 

 Все още е голям делът на депонираните отпадъци, което обуславя необходимост 
от изграждане на допълнителни клетки на депата.  

 От страна на общините не се предприемат навреме действия за осигуряване на 
достатъчен капацитет за депониране на отпадъците.  

 

 С цел спазване изискванията на чл. 21, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците, кметовете на общините от регионалните сдружения трябва 
своевременно да предприемат действия по възлагане и извършване на 
прединвестиционни проучвания за изграждане на ново съоръжение/я за 
третиране на битовите отпадъци най-малко три години преди изчерпване обема 
на депото за битови отпадъци или изтичането на експлоатационния срок на 
инсталацията.  

 

 В много малко общини са въведени в експлоатация инсталации за рециклиране 
на битови биоотпадъци и за производство на компост или за преработване и 
оползотворяване на биоразградими битови отпадъци чрез механично 
биологично третиране. 

 Повечето общини са осигурили площадки за населените места над 10 000 
жители за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци чрез 
сключване на договори с фирми, притежаващи разрешителни по ЗУО. На 
практика обаче, няма модерни, добре функциониращи площадки за приемане на 
широк спектър от разделно събраните отпадъци, в т.ч. ЕГО, опасни отпадъци от 
бита и др 

 Утайките от преобладаващия брой ПСОВ в страната се депонират. 

 В ограничен брой общини и РСУО има инсталирани съоръжения за рециклиране 
на строителни отпадъци, на много места отпадъците се депонират. В някои 
общини използват строителните отпадъци за запълване на негативни форми на 
стари кариери и минни обекти с цел техническата им рекултивация. 

 99.8% от населението на страната е обхванато от системите за организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване, като покритието със съдове за събиране на 
смесени битови отпадъци и техника за извозването им е достатъчно, но се 
констатира напреднала амортизация на тази техника. 

 

Инфраструктура за битовите отпадъци 

В анализа се проучва състоянието, предприетите мерки за осигуряването, проблемите и 
напредъка по решаването им  относно съоръженията за обезвреждане, предварително 
третиране, приемане и временно съхраняване, сортиране с цел предаване за последващо 
рециклиране и друго оползотворяване на битовите отпадъци, техника и съдове за 
събирането и извозването им. 
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 Инфраструктура за събиране и транспортиране на битови отпадъци 

Посочени са данни както за инфраструктурата за смесените, така и за разделно 
събраните битови отпадъци. 

Смесени битови отпадъци 

За предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на смесени битови 
отпадъци община Нова Загора е сключила договор с външен изпълнител фирма 
„СОРИКО” ООД - гр. Нова Загора. Инфраструктурата за събиране на смесените битови 
отпадъци включва: 

 

Вид на контейнерите Материал Собственост Обем (m3) Брой 

Контейнери тип Бобър Пластмасови и 
метални 

СОРИКО ООД 

Община  Нова  Загора 

1,1 1238 

Кофи тип Мева Метални и 
пластмасови 

СОРИКО ООД 

Община  Нова  Загора 

0,12 

0,11 

7388 

Кофи 240 л  пластмасови СОРИКО ООД 

Община  Нова  Загора 

0,24 387 

Контейнери 5 м3
 метални СОРИКО ООД 5 15 

Контейнери 6 м3 за 
пепел и сгурия 

метални Община Нова Загора 6 6 

 

Източник: Община Нова Загора 

 

Фирма „Сорико“ ООД разполага със следната транспортна инфраструктура за 
обезпечаване на дейността:   

Специален товарен автомобил сметосъбирач – 7 бр. 

Специален товарен автомобил Контейнеровоз  – 2 бр. 

Товарен автомобил – самосвал - 1 бр. 

Метачка - 1 бр. 

Колесен трактор - 1 бр. 

Тракторно ремарке - 3 бр. 

Смесените битови отпадъци се извозват по график, определен на база обем на съдовете 
и големина на обслужваните населени места. При определената честота на извозване на 
смесените битови отпадъци, сметосъбиращата техника и съдове са достатъчни за 
регулярното обслужване на общината и за регулярното им извозване до депото за 
битови отпадъци.  
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Таблица 2. Транспортни средства за извозване на смесените битови отпадъци 

 

№ Вид на транспортното средство Брой Обем надстройка 
(куб.м) 

1. Сметосъбиращ автомобил с преса 2 16 

2. Сметосъбиращ автомобил с преса 1 18 

3. Сметосъбиращ автомобил с преса 3 20 

4. Сметосъбиращ автомобил с преса 1 22 

 

Източник: Община Нова Загора 

Наличните съдове за събиране на смесени битови отпадъци на територията на община 
Нова Загора, както и честотата на събиране, са достатъчни за осигуряване качество на 
услугата.  

Таблица 3. Съдове за събиране на смесените битови отпадъци 

Вид на контейнерите 

 

Обем 

(литра) 
Брой Честота на 

събиране,месец 

Контейнери тип „БОБЪР“ и „Ракла“, метал и 
HDPE, в т.ч.: 

1100   

гр. Нова Загора  360 12 

малки населени места  908 3 

Кофа метал и пластмаса, в т.ч.: 110, 120   

гр. Нова Загора  1 940 12 

малки населени места  3 206 3 

Кофа пластмаса села 240 358 3 

Контейнер метален - гр. Нова Загора  4000 13 4 

Контейнер метален -  гр. Нова Загора  5000 10 4 

Контейнер метален за пепел - гр. Нова Загора  5500 6 4 

Източник: Община Нова Загора 

Разделно събиране на отпадъци от опаковки 

Контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки са собственост на 
Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екобулпак“ АД 

България.  

Таблица 4. Налични съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки на 
територията на гр. Нова Загора  

Вид на контейнерите 

 

Материал Обем 

(литра) 
Брой Честота на 

обслужване 
(годишно) 

Контейнер Иглу - жълт HDPE 1100 75 12 
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Контейнер Иглу - зелен HDPE 1400 75 4 

 Източник: Община Нова Загора 

 

Общият обем на разположените контейнери отговаря на изискванията на Наредбата за 
опаковките и отпадъците от опаковки по отношение капацитета на контейнерите 
спрямо обслужвания брой население на град Нова Загора, като местата за разполагане се 
съгласуват с общината и при необходимост тези места се променят, също съгласувано с 
общината, и се разполагат в близост до контейнерите за смесени битови отпадъци, 
каквито са изискванията на цитираната наредба. На контейнерите се поставя 
информация за това какви отпадъци могат и какви не могат да се изхвърлят в 
контейнерите за разделно събиране на отпадъците от опаковки. 

Специализираните сметоизвозващи камиони са също собственост на „Екобулпак“ АД 

България. 

Таблица 5. Налични транспортни средства за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
на територията на гр. Нова Загора 

Вид на транспортното средство Брой Обем надстройка 
(куб.м) 

1. Товарен автомобил с кран – IVEKO за Иглу 1  

  

Източник: Община Нова Загора 

Транспортната техника е достатъчна за транспортиране на разделно събраните 
отпадъци от опаковки при договорената честота на извозване на събраните в 
контейнерите отпадъци от опаковки. 

 

За разделно събрани битови биоотпадъци 

Както почти всички общини в страната, община Нова Загора не е организирала разделно 
събиране на битови биоотпадъци и не разполага със съдове за разделно събиране и 
техника за извозване на биоотпадъците, в т.ч. за зелените отпадъци. 

Пунктове за приемане срещу заплащане на разделно събрани отпадъци (т.нар. 
пунктове за вторични суровини) 

На територията на община Нова Загора функционират пунктове за изкупуване на 
битови отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло, но в общината няма налична 
информация поради липса на общински регистър за тези площадки и на информация за 
събираните годишни количества отпадъци. Община Нова Загора трябва да 
регламентира в общинската Наредба за управление на отпадъците изисквания за 
регистрацията и отчет на фирмите, работещи на територията на общината с отпадъци 
от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. Това ще подпомогне събирането на 
данни на годишна база, необходими на общината с цел отчитане на целите й за 
рециклиране на тези потоци отпадъци. Освен това публикуването на информация на 
интернет-страницата на общината за местоположението на тези пунктове, какви 
отпадъци се приемат и при какви условия ще е полезно за гражданите и фирмите в 
общината. 

Разделно събиране на биоотпадъци 
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В общината няма осигурени съдове и техника за разделното събиране и транспортиране 
на биоотпадъците и поради това не е въведена система за разделното събиране на тези 
отпадъци. 

 

Разделно събиране на сгурия и пепел 

Този вид отпадъци са значителни като количество през отоплителния сезон, тъй като 
преобладаващата част от населението е на твърдо гориво – дърва и въглища. В град 
Нова Загора общината прилага добра практика, като е осигурила съдове за разделно 
събиране и техника за извозване на този вид отпадъци. Тази инфраструктура общината 
е осигурила чрез изпълнителя на договора за услугите по сметосъбиране и 
сметоизвозване. Използваните контейнери 5,5 м3 за пепел и сгурия се извозват през 
зимния сезон 4 пъти месечно.  

Площадки за предаване и временно съхранение на разделно събрани битови отпадъци 

Съгласно чл.19, ал. 3, т.11 от ЗУО общините следва да осигурят площадки за 
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита и от ремонтна дейност на 
домакинствата и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 
жители на територията на общината.  

Предприетите от общината действия включват сключен Договор за сътрудничество с 
фирма „Сорико“ ООД за осигуряване на площадка за предаване на разделно събрани 
битови отпадъци от домакинствата. Площадката се намира в Индустриална зона на гр. 
Нова Загора, в югозападната част на поземлен имот с площ 1330 кв.м. По този начин 
общината е изпълнила изискването на ЗУО за осигуряване на такава площадка.   

 

Разделно събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата 

На площадката, отредена по чл. 19, ал.3, т.11, могат да се предават и опасни отпадъци 
от домакинствата.  

Разделно събиране на масово разпространени отпадъци 

Общината няма сключени договори за сътрудничество с организации за 
оползотворяване и с лица с разрешителни по ЗУО за разделно събиране на ИУМПС, 
ИУГ, отработени масла. За разделно събиране на НУБА и ИУЕЕО се ползва 
площадката, отредена съгласно чл. 19, ал. 3, т.11 от ЗУО.  

Съоръжения за обезвреждане (депониране) на отпадъците 

Община Нова Загора е член на регионално сдружение „Регионален център за 
управление на отпадъците Ямбол“, на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, 
Стралджа и Тунджа, създадено с цел управление на отпадъците. Към момента на 
общината транспортира отпадъците си на регионално депо Ямбол. 

До въвеждането в експлоатация на регионално депо - Ямбол, община Нова Загора 
изхвърля битовите си отпадъци на съществуващото депо, което се експлоатира от 1979 
г. и вече е с изтекъл срок на експлоатация и с изчерпан капацитет. Депото се намира на 
12 км югоизточно от гр. Нова Загора, разположено е в землището на с. Езеро, местност 
„Нови кладенец” и заема площ 43 дка.  
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След въвеждане в експлоатация на Регионалното депо за битови отпадъци – Ямбол през 
есента на 2015 г., се преустановява експлоатацията на старото депо на община Нова 
Загора. Рекултивацията на депото се финансира по проект DIR - 5112122-5-71 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол -  

първа фаза", договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С008 от 
17.10.2012 г., финансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския 
съюз и от държавния бюджет на Р. България, чрез Оперативна програма „Околна среда 
2007–2013 г.  

С договор от 06.08.2015 г.  е осъществено „Проектиране и извършване на закриване и 
рекултивация на депото за неопасни отпадъци на Община Нова Загора” включващо 
техническа и биологична рекултивация. 

По договор с акредитирана лаборатория ежегодно се извършва мониторинг на 
закритото депо на основание изискванията на Наредба №6/2013 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Наредба №1/2007 г. за 
проучване, ползване и опазване на подземните води и Наредба №1 от 11.04.2011 за 
мониторинг на водите. 

Теренът на регионалното депо се намира непосредствено до рекултивираното депо 
на община Ямбол в местността „Гол баир“, землището на с. Хаджидимитрово, община 
Тунджа и е с площ 89,7 дка. Регионалното депо се намира на разстояние около 22 км от 
град Сливен. В началото на 2016 г. е пусната в експлоатация клетка №1 от депото с 
капацитет 538 366 куб.м. или 663 190 тона която обслужва петте общини от РСУО-

Ямбол, в т.ч. и община Нова Загора.  

Предвижданият  експлоатационен период на клетка №1 на депото е около 9 години, 
т.е до 2025 г.  На територията на регионалното депо е налична достатъчно площ за 
изграждане в бъдеще и на клетка №2.  

Изградена е мониторинговата система за наблюдение на параметрите на околната 
среда в района на депото съгласно нормативните изисквания. Доставени са оборудване 
и техника за експлоатацията на депото, вкл. компактор, булдозер, автомивка, 
каломаслоуловител и друга техника. Експлоатацията на депото се осъществява в 
съответствие с условията на издаденото Комплексно разрешително № 225-Н0-И0-

А0/2008 г. изменено с решение № 225-Н1-И0-А0/2021 г..по реда на ЗООС.  

Цялото количество постъпващи на регионалното депо битови отпадъци от всички 
общини от РСУО Ямбол преди да бъдат депонирани преминават през предварително 
третиране (сепариране) експлоатирано от „Сорт Комерс“ ЕООД гр.Ямбол, с което 
община Нова Загора изпълнява изискванията на европейската и националната 
нормативна уредба отпадъците преди депонирането им да бъдат предварително 
третирани. 

 Инсталации за биоразградими, в т.ч. за битови биоотпадъци 

На територията на община Нова Загора, както и на територията на другите общини от 
РСУО Ямбол няма изградена инсталация за компостиране на зелени биоотпадъци или 
за третиране на биоразградими отпадъци в други инсталации.  

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците определя задълженията на кметовете 
на общини да организират разделно събиране и преработване на цялото количество 
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зелени биоотпадъци от обществените паркове, градини, гробищни паркове, улични 
дървета и други подобни.  

В индикативния списък Приложение 8 в Националния план за управление на 
отпадъците 2021-2028 г., са предвидени за изграждане инсталации за третиране на 
биоразградими отпадъци във връзка със задълженията за разделно събиране на 
хранителните отпадъци по региони в т.ч. за регион Ямбол.   

Общината следва да предприеме действия да извършва разделно събиране на зелени  
отпадъци и биоразгардими отпадъци и да ги компостира на общинско ниво или 
съвместно с другите общини от регионалното сдружение, както и за осигуряване на 
инфраструктура и начини за оползотворяване и рециклиране на хранителните 
отпадъци.  

 Инсталации и съоръжения за рециклируеми отпадъци 

На територията на община Нова Загора няма функционираща инсталация за 
предварително третиране чрез сепариране на битовите отпадъци преди депонирането 
им с оглед отделяне на отпадъци, които подлежат на рециклиране и друго 
оползотворяване. Разделно събраните отпадъци от опаковки в град Нова Загора чрез 
системата на цветните контейнери се извозват за допълнително сортиране до 
сепариращата инсталация на Организацията за оползотворяване на отпадъци от 
опаковки „Екобулпак“АД България,  разположена на територията на община Тунджа до 
регионалното депо.. Капацитетът на инсталацията е  средногодишно 84 000 тона и 
покрива нуждите на всички общини 

В същата инсталация по договор с „Сорт Комерс“ ЕООД гр. Ямбол постъпват 
смесените битови отпадъци от община Нова Загора и другите общини от сдружението с 
което се  изпълняват изискванията на европейската и националната нормативна уредба 
отпадъците преди депонирането им да бъдат предварително третирани. 

Основните цели на предварителното третиране на битовите отпадъци чрез сепариране и 
сортиране, които си поставят община Нова Загора и другите общини от РСУО – Ямбол, 
са: 

 Постигане на по-високо ниво на управление на отпадъците в съответствие с 
йерархията на отпадъците. 

 Подпомагане за изпълнение на целите на РСУО - Ямбол по чл.31, ал.1, т.1 от 
ЗУО, свързани с подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни 
материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, в 
сроковете, посочени в §15 от преходните и заключителни разпоредби на закона.  

 Спестяване на общините на финансови средства за заплащане на отчисления 
(екотакси за депониране) по чл.64 от ЗУО. 

 Удължаване на експлоатационния период на депото и спестяване на финансови 
средства на общините за ново депо, като се имат предвид предвижданията на 
Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г., че след 2020 г. на 
общините няма да се предоставят средства за изграждане на депа за отпадъци от 
централни финансови източници в духа на европейските и националните 
политики за ефективно използване на ресурсите и платформата за „нулеви 
отпадъци“. 

 Намаляване на количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, съответно 
намаляване на експлоатационните разходи за регионалното депо. 
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 Площадки за предаване, пакетиране и временно съхранение на разделно 
събрани отпадъци 

Община Нова Загора е предприела мерки за осигуряване на общинска площадка по 
чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО за предаване от граждани и фирми и временно съхранение на 
рециклируеми отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, черни и цветни 
метали, НУБА,  ИУЕЕО. Към момента общината изпълнява ангажиментите си чрез 
сключен договор с фирма „Сорико“ ООД за осигуряване на площадка за предаване на 
разделно събрани битови отпадъци от домакинствата. Площадката се намира в 
Индустриална зона на гр. Нова Загора, в югозападната част на поземлен имот с площ 
1330 кв.м. По този начин общината е изпълнила изискването на ЗУО за осигуряване на 
такава площадка.   

На територията на общината има и други пунктове за изкупуване на вторични суровини 
- отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло. Общината, обаче не получава 
информация за количествата предадени отпадъци в тези пунктове.  

Общината няма сключени договори за сътрудничество с организации за 
оползотворяване и с лица с разрешителни по ЗУО за разделно събиране на ИУМПС, 
ИУГ, отработени масла.  

Препоръчително е Община Нова Загора да сключи договори с организации по 
оползотворяване на опасни отпадъци от домакинствата, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и  
излезли от употреба гуми. 

 Инфраструктура за разделно събиране на опасни битови отпадъци 

На площадката, отредена по чл. 19, ал.3, т.11, могат да се предават и опасни 
отпадъци от домакинствата.  

 Площадка за препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност и 
такива с неустановен характер 

На територията на община Нова Загора през 2000 год. е реализиран проект за 
“Събиране, обезвреждане и постоянно съхранение на негодни за употреба пестициди в 
контейнери Б – Б куб “. Около 290 куб.метра пестициди са събрани в 58 броя кубове. 
На територията на общината няма изоставени стари складове с препарати за растителна 
защита. 
 

Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

На територията на община Нова Загора няма специализирано депо за строителни 
отпадъци и излишни земни маси. В миналото същите се насочвали към вече закритото 
и рекултивирано общинско депо за неопасни отпадъци. 
С влизане в експлоатация на регионално депо Ямбол през 2016 г. разрешените за 
депониране количества строителни отпадъци са ограничени, поради липса на отделна 
клетка за строителни отпадъци. Част от строителните отпадъци от домашни ремонти 
попадат в потока смесени битови отпадъци. Друга част в т.ч. от изкопи и събаряне 
отиват за изпълване на частни имоти предназначени за производствена дейност.  
Тъй като отчисленията за депониране на строителни отпадъци нарастват прогресивно в 
годините, за гражданите и бизнеса на община Нова Загора, както и за самата община 
като възложител на строителни дейности, е по-изгодно поне част от строителните 
отпадъци и от разрушаване на сгради да се предават на инсталация за рециклиране на 
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такива отпадъци, а при събаряне на сгради отпадъците да се разделят селективно с 
оглед възможността за повторната им употреба.  
Прилагането на такъв подход ще спести разходи на общината за извозване и 
депониране на строителни отпадъци на регионалното депо.   
Препоръчително е община Нова Загора да предприеме действия самостоятелно или 

съвместно с други общини за осигуряване на инфраструктура и начини за 
оползотворяване и рециклиране на строителните отпадъци.  
 

Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ПСОВ 

На територията на гр. Нова Загора от 1983 г. функционира ГПСОВ, която отстои на 400 
м. южно от Индустриалната зона на града. Тя пречиства битовите и производствените 
отпадъчни води на града. Технологичната схема на ГПСОВ Нова Загора включва 
механично стъпало, биологично стъпало, дезинфекция на каналните води, обработка на 
утайките, помощни съоръжения. Канализационната мрежа е изградена напълно само в 
гр. Нова Загора, с изключение на един квартал. 
От ГПСОВ се генерират утайки в резултат на процесите на пречистване на отпадъчните 
води. В община Нова Загора не се предоставя информация относно събрани и 
предадени годишни количества отпадъци съгласно Наредба №1 от 04 юни 2014 г. 
ПСОВ Нова Загора се експлоатира от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, 
който оператор следи и отчита количествата утайки. Утайките се третират в района на 
ПСОВ Нова Загора, като след това се депонират на съществуващото депо за битови 
отпадъци на общината.  

През 2020 г. „Водоснабдяване и канализация — Сливен“ ООД е обявило 
обществена поръчка за Изпълнение на инженеринг — проектиране, строителство и 
авторски надзор, на обект „Реконструкция на ПСОВ — Сливен на агломерация Сливен 
и ПСОВ — Нова Загора на агломерация Н. Загора“ съгласно условията на ФИДИК — 

Жълта книга с 2 ОП. 

Инвестицията за ПСОВ Нова Загора включва реконструкция на Утайковото стопанство, 
което не работи ефективно и води до несъответствие по чл. 14 от Директива 91/271/ЕИО 

– не функционират добре съоръженията, осигуряващи стабилизиране на утайките от 
ПСОВ. Предвижда се изграждане на съоръжения за сгъстяване и обезводняване на 
утайките, получени от пречиствателният процес. 

С извършване на реконструкцията ще се промени характеристиката на утайките, с цел  
• да се намали обема им 

• да се улесни по-нататъшното им третиране  
• да се повиши оползотворяемостта им 

 

Количеството на утайките, генерирани от ПСОВ Нова Загора са в сравнително малък 
обем и е необходимо да се търси регионален подход за последващото им 
оползотворяване след обезводняване заедно с утайките от други ПСОВ в региона.  
Формираните неопасни утайки могат да бъдат оползотворени за рекултивация, в 
земеделието и в горското стопанство. 
Отговорността за оползотворяване на утайките е на регионалния ВиК оператор Сливен. 
Съвместно с общината оператора трябва да се намери решения за оползотворяване на 
утайките, като утайки се депонират по изключение.  
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Основни изводи и препоръки 

Основните изводи и препоръки за състоянието на инфраструктурата за събиране, 
транспортиране и третиране на битовите, строителните отпадъци и отпадъци от утайки 
от ПСОВ са основата за формулиране на препоръките за развитието на тази 
инфраструктура и на съответните мерки в програмата за управление на отпадъците:  
 Община Нова Загора е обхванала 100% от населението в системата за 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като е осигурила достатъчно 
количество съдове за събиране и техника за транспортиране на смесените битови 
отпадъци.  

 Общината е осигурила контейнери и техника за разделно събиране и извозване на 
битовите отпадъци от опаковки чрез сключване на договор с организация за 
оползотворяване „Екобулпак България“ АД, която осигуряват за своя сметка 
необходимата инфраструктура.  

 Както в почти всички общини в страната, общината не е осигурила съдове за 
разделно събиране на други битови биоотпадъци (градински, хранителни и 
други). Препоръчително е осигуряване на съдове и въвеждането на система за 
разделно събиране на биоотпадъци с оглед намаляване на количеството извозвани 
и депонирани на регионалното депо от тези потоци отпадъци след осигуряване на 
съответната инсталация. 

 С въвеждането в експлоатация на клетка №1 на регионалното депо Ямбол в 
началото на 2016 г., което обслужва община Нова Загора и другите четири общини 
от РСУО, се осигурява капацитет за обезвреждане на смесените битови отпадъци 
за депониране най-малко до 2025 г., а заедно с останалия терен на депото - и за 
изграждане впоследствие на клетка №2. Община Нова Загора съвместно с другите 
общини от Регионалното сдружение следва да предприеме действия по възлагане 
на проектиране и изпълнение на клетка №2 преди изчерпване капацитета на 
клетка №1.  

 Община Нова Загора заедно с другите общини от РСУО Ямбол на регионален 
принцип е осигурила до 2026 г. сепарираща инсталация за предварително 
третиране на смесените битови отпадъци преди депонирането им. Инсталацията е 
разположена на регионално депо Ямбол и в нея се сепарират полезните 
компоненти от потока на смесените битови отпадъци, а така също чрез 
допълнително сортиране се сортират за предаване за рециклиране и 
оползотворяване разделно събраните чрез системата на цветните контейнери 
отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.   

 Общината изпълнява изискването на чл.19, ал. 3, т.11 от ЗУО за осигуряване на 
площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита, като за 
целта е сключила договор с фирма за предоставяне на такава площадка. 
Площадката се използва и за събиране и временно съхраняване на опасни битови 
отпадъци и някои видове масово разпространени отпадъци – стъкло, ИУЕЕО, 
НУБА.   

 Общината няма сключени договори за сътрудничество с организации за 
оползотворяване и с лица с разрешителни по ЗУО за разделно събиране на 
ИУМПС, ИУГ, отработени масла.  
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 Препоръчително е Община Нова Загора да сключи договори с организации по 
оползотворяване на опасни отпадъци от домакинствата, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС 
и  излезли от употреба гуми. 

 На територията на община Нова Загора има и други пунктове за изкупуване на 
битови рециклируеми отпадъци, но в общината не постъпва информация за  
количествата предадени за рециклиране отпадъци и тези пунктове не се 
регистрират в общината, съгласно изискванията на ЗУО. 

 На територията на община Нова Загора няма изградена инсталация за 
оползотворяване и рециклиране на биоразградими битови отпадъци, в т.ч. и на 
биоотпадъци, както и зелени отпадъци от бита и обществените площи - 

инсталация за компостиране, съответно и съдове за разделното им събиране и 
техника за извозването им. Необходимо е Общината да предприеме действия да 
извършва разделно събиране на зелени  отпадъци и биоразгардими отпадъци и да 
ги компостира на общинско ниво или съвместно с другите общини от 
регионалното сдружение. 

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

 Общината е осигурила площадка за препарати за растителна защита с изтекъл 

срок на годност и такива с неустановен характер, които се съхраняват в “Б-Б” 

кубове. Общината следва да предприеме действия за кандидатстване по ОПОС и 
ПУДООС при наличие на проекти за унищожаване на препарати за растителна 
защита с изтекъл срок на годност и такива с неустановен характер, които се 
съхраняват в “Б-Б” кубове. 

 Препоръчително е община Нова Загора да предприеме действия самостоятелно и 
съвместно с други общини за осигуряване на инфраструктура и начини за 
оползотворяване и рециклиране на строителните отпадъци.  

 ВиК оператора е започнал реконструкци на ПСОВ Нова Загора с която ще се 
намали обема им, ще се улесни по-нататъшното им третиране, ще се повиши 
оползотворяемостта им 

 Количеството на утайките, генерирани от ПСОВ Нова Загора са в сравнително 
малък обем. Формираните неопасни утайки могат да бъдат оползотворени за 
рекултивация, в земеделието и в горското стопанство. 

 Отговорността за оползотворяване на утайките е на регионалния ВиК оператор 
Сливен. Съвместно с общината оператора трябва да се намери решения за 
оползотворяване на утайките в т.ч. и на регионален принцип, като утайки се 
депонират по изключение.  

3.5. Анализ и информация за старите общински депа и сметища 

Анализът е фокусиран върху въпроса за наличието на стари общински депа и сметища 
с преустановена експлоатация, които трябва да се рекултивират, напредъка в тази 
насока и необходимите мерки в бъдеще, за да се решат проблемите.  

За целите на анализа е ползвана информация от документи, проекти, доклади  и отчети 
на община Нова Загора, както и интернет страниците на МОСВ, РИОСВ и др. публични 
източници на информация. 
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След въвеждане в експлоатация на Регионалното депо за битови отпадъци – Ямбол през 
есента на 2015 г., се преустановява експлоатацията на старото депо на община Нова 
Загора. Рекултивацията на депото се финансира по проект DIR - 5112122-5-71 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол -  

първа фаза", договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С008 от 
17.10.2012 г., финансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския 
съюз и от държавния бюджет на Р. България, чрез Оперативна програма „Околна среда 
2007–2013 г.  

С договор от 06.08.2015 г.  е осъществено „Проектиране и извършване на закриване и 
рекултивация на депото за неопасни отпадъци на Община Нова Загора” включващо 
техническа и биологична рекултивация. 

По договор с акредитирана лаборатория ежегодно се извършва мониторинг на 
закритото депо на основание изискванията на Наредба №6/2013 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Наредба №1/2007 г. за 
проучване, ползване и опазване на подземните води и Наредба №1 от 11.04.2011 за 
мониторинг на водите. 

На територията на общината няма нерегламентирани сметища. С въвеждане на 
организирано сметосъбиране на 100%, в общината изхвърлянето на битови отпадъци на 
нерегламентирани места е сведено до минимум. Появяват се частични замърсявания от 
строителни отпадъци при строителни и ремонтни дейности в селата. Община Нова 
Загора има готовност за своевременното им почистване, съобразно приетите от 
Общинския съвет средства по план-сметката за календарна година. 

От прегледа на състоянието може да се направят следните изводи и препоръки. 

 Община Нова Загора е извършила рекултивация на общинското депо за неопасни 
отпадъци. 

 Общината е възложила мониторинг на околната среда на закритото депо за 
неопасни отпадъци на акредитирана лаборатория. 

 С въвеждане на организирано сметосъбиране на 100%, в общината изхвърлянето 
на битови отпадъци на нерегламентирани места е сведено до минимум. Община 
Нова Загора има финансов ресурс за своевременното почистване на замърсени с 
отпадъци терени. 

  

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

Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци  
Едно от най-съществените предизвикателства в европейското законодателство, въведено 
като задължение на общините е на всеки притежател на отпадъци да бъдат осигурени 
услуги за осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на 
отпадъците до депа или други инсталации и съоръжения за оползотворяване и/или 
обезвреждане. Това налага планирането на мерки за обхващане на всички населени места 
на територията на общината в системи за събиране и транспортиране на битовите 
отпадъци до съоръжения за обезвреждане/оползотворяване.  
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Системата за организирано сметосъбиране обхваща 100% от населените места на 
община Нова Загора, в т.ч. територията на град Нова Загора и 32 села.  

Община Нова Загора предоставя услугите за организирано сметосъбиране и 
транспортиране на смесените битови отпадъци чрез възлагане на външен изпълнител. 
Общината е сключила договор с фирма „СОРИКО“ ООД по реда на ЗОП. 
Сметосъбирането се извършва в съдове, собственост на фирмата, по график, определен със 
заповед на кмета на общината.  

Честотата на обслужване на контейнерите, определена по видове съдове е представена 
в следващата таблица: 

Таблица 6. Честота на обслужване на контейнерите (2021 г.) 

Населени места Вид съд 
(литри)  

Честота на 
обслужване 

(месец)  
гр. Нова Загора 1100 12 

села  1100 3 

гр. Нова Загора 110,120 12 

села  110,120 3 

села  240 3 

гр. Нова Загора 4000 4 

гр. Нова Загора 5000 4 

гр. Нова Загора 5500 4 

 

Източник: Община Нова Загора 

 

Смесените битови отпадъци на община Нова Загора се транспортират за предварително 
третиране на сепариращата инсталация на „ЕКОБУЛПАК България“ АД, а остатъка се  
обезврежда чрез депониране на Регионално депо Ямбол, намиращо се до с.Хаджи 
Димитрово, община Тунджа. 

Разделно събиране и транспортиране на битови отпадъци  
Йерархията за управление на отпадъците налага ограничаване на депонирането  
на отпадъци и въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци, с цел  
оползотворяване и насърчаване на рециклирането им.  

 Разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали 

Извън описаната по-долу схема за събиране на отпадъци от опаковки в обхвата на 
разширената отговорност на производителя, община Нова Загора не прилага 
разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали. 
Общината е сключила договор със „Сорико“ ООД, притежаваща разрешение за 
дейности с отпадъци съгласно ЗУО,  с което е осигурена площадка за населението за 
разделно събиране и временно съхраняване на битови отпадъци (по чл. 19, ал. 3, т.11 от 
ЗУО). На територията на общината функционират частни пунктове/площадки, на 
които граждани и фирми могат да предават срещу заплащане разделно събраните 
подлежащи на рециклиране битови отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло 
и метали. В общинската администрация обаче не постъпват данни за количествата 
отпадъци, които се приемат и се предават за рециклиране от частните пунктове. 
Необходимо е общината да извърши промяна в общинската наредба за управление 
на отпадъците по отношение предаване на информация от частните пунктове. 



62 

 

 

 Разделно събиране с цел оползотворяване на ненужни дрехи, обувки и домашен 
текстил. 

Във връзка с новите изисквания на ЗУО от 2021 г. Община Нова Загора съвместно с 
Организация по оползотворяване на текстил и обувки АД, гр.Габрово,  организира 
система за разделно събиране с цел оползотворяване на ненужни дрехи, обувки и 
домашен текстил. Елемент от системата са 4 бр. специализирани контейнери 
разположени на определени места в жилищните квартали на града. Контейнерите се 
обслужват един път седмично. 

 Разделно събиране и транспортиране на опасни отпадъци от домакинствата 

Чрез сключен договор с „Сорико“ ООД, община Нова Загора е осигурила площадка за 
населението за разделно събиране и временно съхраняване на битови отпадъци (по чл. 
19, ал. 3, т.11 от ЗУО), на която гражданите могат да се оставят и опасни битови 
отпадъци от домакинствата.    

 Разделно събиране и транспортиране на пепел и сгурия от домакинствата  
Този вид отпадъци са значителни като количество през отоплителния сезон, тъй 
като преобладаващата част от населението е на твърдо гориво – дърва и въглища. В 
град Нова Загора общината е осигурила съдове за разделно събиране и техника за 
извозване на този вид отпадъци. Използваните контейнери за пепел и сгурия се 
събират 4 пъти месечно през отоплителния сезон.  Генерираните от домакинствата на 
малките населени места пепел и сгурия  се изхвърлят и в контейнерите за смесени 
битови отпадъци.   

 Осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата 

Община Нова Загора изпълнява задълженията си съгласно чл. 19, ал.3, т.11. от ЗУО, 
като е сключила договор с фирма  „СОРИКО“ ООД за предоставяне на площадка за 
предаване и временно съхранение на разделно събрани отпадъци от домакинства. 
Групите разделно събрани битови отпадъци от домакинствата, включени в 
разрешението по ЗУО за площадката, включват: стъкло, текстилни материали, 
опасни битови отпадъци (фотографски химични вещества и смеси, пестициди, 
флуоресцентни тръби и други, съдържащи живак, бои, мастила, лепила, перилни и 
почистващи смеси, лекарствени продукти, НУБА, ИУЕЕО), едрогабаритни битови 
отпадъци. 

Към настоящия момент определената площадка на практика не се ползва от 
гражданите. В тази връзка е необходимо общината да предприеме по-активни действия 
за информиране на жителите, че предоставя такава услуга, като едновременно пояснява 
ползите от разделното събиране на отпадъците.    

 Разделно събиране и транспортиране на хранителни и кухненски биоотпадъци от 
търговски обекти, детски градини и други подобни  
Община Нова Загора не е въвела схема за разделно събиране на хранителни и 
кухненски биоотпадъци. 

 Разделно събиране и транспортиране на зелени биоотпадъци 

Към момента на територията на община Нова Загора не функционира система за 
разделно събиране на битови биоразградими отпадъци и биоотпадъци, и поради тази 
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причина не са определени местата за разполагане на необходимите елементи на 
системата за разделно събиране и предаването им за компостиране. На територията на 
общината събирането на зелените биоотпадъци е част от общата схема за събиране и 
транспортиране на смесените битови отпадъци. Домакинствата изхвърлят зелени 
отпадъци  (зелени листа, трева, клони), образувани от почистването на фамилни 
градини и дворове, в контейнерите за битови отпадъци и те се събират заедно със 
смесения битов отпадък от контейнерите. В населени места извън общинския център 
обемът зелени биоотпадъци, който попада в контейнерите за сметосъбиране, е 
малък, тъй като те обикновено се събират и изгарят след изсъхване на място в 
самите градини на домакинствата. В общината не се прилага домашно компостиране. 
Зелените биоотпадъци от обществените пространства, парковете и градините в 
общинския център град Нова Загора също не се събират разделно, а 
сметосъбиращата фирма ги събира съобразно приетия график за смесените битови 
отпадъци и ги транспортира за депониране на депото за отпадъци. 

Схема за разделно събиране и оползотворяване на 6 групи масово разпространени 
отпадъци съобразно принципа „Разширена отговорност на производителя“ 

Съгласно ЗУО „масово разпространени отпадъци" (МРО) са отпадъци, които се образуват 
след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и 
поради своите характеристики изискват специално управление. Масово разпространените 
отпадъци включват: 

 отпадъци от опаковки (от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метал),  

 излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС),  

 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),  

 негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), 

 излезли от употреба гуми (ИУГ),  

 отпадъчни масла. 
При тази схема всяко лице (фирма), пускащо на пазара продукти, които след тяхната 
употреба се превръщат в МРО, е задължено по схемата лице и носи отговорност в 
съответствие с изискванията на ЗУО и специфичните наредби за всеки вид МРО за:   

 Постигане на количествените цели за подготовка за повторна употреба, 
рециклиране и оползотворяване на МРО, определени в Наредбите за всеки вид 
МРО  

 Ограничаването на опасни вещества в продуктите, които пускат на пазара 

 Етикетиране и маркировка 

 Разходите за управление на МРО, които се образуват след употребата на 
съответните продукти. 

Домакинствата и различните организации, предприятия и институции, които в резултат на 
употребата на продукти образуват МРО, са  длъжни да спазват правилата за разделно 
събиране и изхвърляне на определените за това места МРО. Схемата за РОП може да се 
осъществи по два начина от задължените в схемата фирми: (а) чрез колективна система, 
представлявана от организация за оползотворяване на съответните МРО, и (б) 
индивидуално от задълженото лице, което пуска на пазара МРО. Организациите по 
оползотворяване на МРО и лицата, които изпълняват индивидуално задълженията си, 
са длъжни: 
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- Да получат разрешително по реда на ЗУО за осъществяване на дейността като 
ОО или за индивидуално изпълнение и организация на дейностите по разделно 
събиране, подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.  

- Да създават и финансират системи за разделно събиране, повторна употреба, 
рециклиране и/или оползотворяване на съответния вид масово разпространени 
отпадъци.  

- Да изпълняват програмата за управление на МРО и да достигнат целите за 
подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване. 

- Да осъществяват информационни кампании за обществеността. 
- За ОО на отпадъци от опаковки – задължение и да обхванат определен брой 

население чрез системите за разделно събиране на отпадъците, включително 
чрез поставяне на контейнери за разделно събиране в населените места. 

Задължените фирми в схемата могат да бъдат съдружници или акционери в ООп, както 

и да сключват договори с ООп, която да изпълнява от тяхно име задълженията за 
постигане на целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и 
оползотворяване на съответния МРО, който е в резултат на крайната употреба на 
продукта, който са пуснали на пазара.  

Съгласно националната нормативната уредба кметът на общината има само някои 
ангажименти в схемата за РОП, по-конкретно да организира дейностите по разделно 
събиране на МРО  и/или да оказва съдействие на организациите за оползотворяване на 
масово разпространени отпадъци, като определя местата за разполагане на необходимите 
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на МРО. 

При схемата за РОП финансирането на системите за разделно събиране и рециклиране 
и оползотворяване на  МРО се осъществява от фирмите задължени лица в схемата,  
които пускат на пазара стоки, които след тяхната употреба се превръщат в МРО. В 
крайна сметка, това са част от производствените разходи на фирмите – задължени лица 
в схемата и представляват елемент от  цената на съответния продукт. Цените на 
услугите, свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване 
на МРО, се формират изцяло на пазарен принцип при наличната конкуренция на 
национално и международно ниво за предоставяне на такива услуги. На основата на 
разходите за дейността организациите по оползотворяване формират размера на 
тарифите за услугите, които предлагат на своите клиенти.  

На територията на община Нова Загора схемата за разширена отговорност на 
производителя се прилага единствено за отпадъци от опаковки от хартия и 
картон, стъкло, пластмаса и метали и от 2021 г. текстил и обувки. Общината 
сключва договор с организация за оползотворяване „Екобулпак България“ АД за 
изграждането на система за разделно събиране на опаковки, отпадъци от опаковки и 
рециклируеми материали в специализирани пластмасови контейнери.  Съгласно 
договора системата се финансира от дружеството.  

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки се прилага на територията на 
гр. Нова Загора, като се използват два вида контейнери – жълти за хартиени, 
пластмасови и метални опаковки, и зелени за стъклени опаковки. Съществуват обаче 
проблеми с ефективното функциониране на системата, тъй като  в цветните контейнери 
попада голямо количество смесен битов отпадък и поради това процентът на събраните в 
цветните контейнери рециклируеми отпадъци е относително нисък. Наблюдава се и друга, 
свързана с този проблем, практика - в контейнери за събиране на смесен битов отпадък 
ежедневно попадат големи количества отпадъци от опаковки. 
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Наложително е община Нова Загора да предприеме сериозни и целенасочени мерки както 
в сътрудничество с организацията за оползотворяване, така и самостоятелно за 
подобряване на функционирането на системата за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метал чрез провеждане на 
информационни кампании, подобряване на контролната дейност и налагане на санкции на 
нарушителите. 

Във връзка с новите изисквания на ЗУО от 2021 г. Община Нова Загора 
съвместно с Организация по оползотворяване на текстил и обувки АД, гр.Габрово,  
организира система за разделно събиране с цел оползотворяване на ненужни дрехи, 
обувки и домашен текстил. Елемент от системата са  4 бр. специализирани контейнери 
разположени на определени места в жилищните квартали на града. Контейнерите се 
обслужват един път седмично. 

Препоръчително е Община Нова Загора да предприеме стъпки към сключване на договори 
с организации по оползотворяване за ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ИУГ и отработени масла, 
като и обявяване на официалната страница на общината на списък с местата за смяна на 
масла и гуми. 

Предварително третиране на смесени битови отпадъци 

Съгласно изискванията на чл. 38 на Наредба № 8/2004 г., с известни изключения,  
отпадъците, които се приемат на депа, трябва да бъдат подложени на предварително  
третиране.  

В съответствие с принципа “замърсителят плаща” отговорността за финансирането на 
предварителното третиране на отпадъците се поема от притежателя  
им или от лицето, което образува отпадъка. За смесените битови отпадъци  
отговорността за организирането и финансирането на предварителното третиране е на  
общинските администрации, тъй като лицата, които са образували битовите отпадъци  
заплащат за целта “такса битови отпадъци”, която постъпва в общинските бюджети.  

В съответствие с дефиницията по § 1, т. 21 от Наредба № 8/2004 г., за да бъде 
определена една операция с отпадъци като “предварително третиране”, тя трябва да 
отговаря на следните критерии:  

1. да е физичен, термичен, химичен или биологичен процес, включително 
сортирането;  

2. да променя характеристиките на отпадъците, с цел  

• да се намали обема им, или  

• да се намалят опасните им свойства,  

• да се улесни по-нататъшното им третиране или  

• да се повиши оползотворяемостта им.  

Методите, които се използват за предварително третиране на отпадъците и степента, до 
която отпадъците трябва да бъдат предварително третирани, се определят с указания на 
министъра на околната среда и водите.  

Община Нова Загора осъществява предварително третиране на отпадъци в инсталация за 
сепариране на отпадъци на „Екобулпак България“ АД разположена до регионално депо 
Ямбол. 
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Разделно събиране на строителни отпадъци от ремонтна дейност на 
домакинствата 

Генераторът на отпадъци от строителство и разрушаване е задълженото лице и носи 
отговорност за съхраняване, събиране, транспортиране и третиране на отпадъците. Тази 
схема е типичен пример за пълно прилагане на принципа "замърсителят плаща". 

Съгласно ЗУО общината е отговорна за организиране на събирането, оползотворяването и 
обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 
домакинствата. Общината има ангажименти по отношение на строителните отпадъци и в 
случаите, когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по 
разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи. 

Практиката показва, че в случаите, когато отпадъците от ремонтна дейност са в неголеми 
количества, те се изхвърлят в и около контейнерите за битови отпадъци, за което общината 
изразходва допълнително средства за почистването и извозването им. С цел преодоляване 
на този проблем са предоставени специални контейнери, които са разположени в град 
Нова Загора. Те обаче не се ползват по предназначение и често в тях има както 
строителни, така и смесени битови и растителни отпадъци. Редица общини вече са 
осигурили възможност на гражданите за извозване от домовете на строителните 
отпадъци от ремонтна дейност срещу предварителна заявка в рамките на определен 
период от време – практика, която следва да бъде въведена в община Нова Загора. 

До настоящия момент общината не е ангажирана с оползотворяване на строителни 
отпадъци. На територията на общината, нито на останалите общини в обхвата на РСУО 
Ямбол няма изградено депо за строителни отпадъци. На този етап община Нова Загора 

не осъществява дейности за оползотворяване на отпадъци от строителство и 
разрушаване на сгради. Липсата на депо за строителни отпадъци води до 
неконтролирано изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми, формиране 
на нерегламентирани сметища главно в крайните райони на града. Препоръчително е 

община Нова Загора да предприеме действия самостоятелно и съвместно с други 
общини за осигуряване на инфраструктура и начини за оползотворяване и рециклиране 
на строителните отпадъци.  
 

Основни изводи и препоръки 

 Организираната система за събиране и транспортиране на смесените битови 
отпадъци обхваща 100% от територията на община Нова Загора. 

 Общината не е въвела схеми за разделно събиране и оползотворяване на зелени и 
биоразгардими тпадъци. 

 На територията на община Нова Загора схемата за разширена отговорност на 
производителя се прилага единствено за отпадъци от опаковки от хартия и картон, 
стъкло, пластмаса и метали и текстил. 

 Към настоящия момент определената площадка площадка за предаване и временно 
съхранение на разделно събрани отпадъци от домакинства на практика не се ползва 
от гражданите.  

 Препоръчително е Община Нова Загора да предприеме стъпки към сключване на 
договори с организации по оползотворяване за ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ИУГ и 
отработени масла, като и обявяване на официалната страница на общината на списък 
с местата за смяна на масла и гуми. 
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 Прпоръчителнио е общината да сключи договор сфирма за разделно събиране на 
опасни отпадъци от домакинствата с мобилен пункт по график или на кампаниен 
принцип – през пролетта и есента. 

 Препоръчително е община Нова Загора да предприеме сериозни и целенасочени 
мерки както в сътрудничество с организацията за оползотворяване, така и 
самостоятелно за подобряване на функционирането на системата за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метал 

чрез провеждане на информационни кампании, подобряване на контролната дейност 
и налагане на санкции на нарушителите. 

 Община Нова Загора осъществява с договор предварително третиране на смесени 
битови отпадъци в инсталация за сепариране до регионалното депо. 

 На територията на общината, нито на останалите общини в обхвата на РСУО 
Ямбол няма изградено депо за строителни отпадъци. Препоръчително е община 
Нова Загора да предприеме действия самостоятелно или съвместно с други 
общини за осигуряване на инфраструктура и начини за оползотворяване и 
рециклиране на строителните отпадъци.  

 

3.7. Финансиране на управлението на отпадъците 

В съответствие с разпоредбите на ЗУО и ЗМДТ, управлението на отпадъците, 
включително тези в обхвата на правомощията на общините, се извършва при 
съблюдаване на принципа „Замърсителят плаща“.    

Принципът „Замърсителят плаща” е заложен в Договора за създаване на Европейската 
общност (чл.174). Този принцип във връзка с отпадъците изисква: 

- причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който 
гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве; 

- причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си; 

- разходите за опазване на околната среда и човешкото здраве, свързани с 
образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при 
определяне цената на продуктите и услугите; 

- разходите за събиране, предварително съхраняване, третиране и транспортиране 
на отпадъците са за сметка на първоначалния причинител или настоящия или 
предишния притежател на отпадъците. 

Принципите „замърсителят плаща” и „разширена отговорност на производителя“  се 
реализират чрез административни разпоредби и икономически инструменти. 
Населението и бизнесът заплащат за събирането, извозването и третирането на 
генерираните от тях отпадъци чрез различни икономически инструменти, като напр. 
плащане при изхвърляне, което е пряко свързано с количеството на генерираните от 
съответните лица отпадъци.  

Финансирането на управлението на отпадъците в община Нова Загора се осъществява 
основно чрез такса битови отпадъци. Общината използва и възможностите за 
безвъзмездно финансиране за проекти на общината в сектор отпадъци.   

Такса битови отпадъци в община Нова Загора е регулирана в Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
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Нова Загора,  приета с Решение № 792/27.02.2003 г. на Общинския съвет, с последващи 
изменения и допълнения. 

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. 

На основание чл. 8, ал. 1 ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Закона за 
местните данъци и такси и чл. 18 от Наредбата за определяне и администрирането на 
местните такси и цените на услугите на територията на Община Нова Загора, 
Общински съвет-Нова Загора е одобрил План-сметка за необходимите средства за 
предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и 
експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за 
обществено ползване в община Нова Загора както следва: 

ПЛАН - СМЕТКА 

за  разходите за поддържане чистотата в Община Нова Загора през 2020 год. в хил. лв. 

ОБЩО РАЗХОДИ за 2020 год. съгласно чл. 66, ал. 2, за извършване на дейности 
по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ. 

3 073 

събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 
съоръжения за третирането им, предварителното съхраняване и 
транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово 
разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците- за услугата 
по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ с включен ДДС по чл. 163 а от ЗДДС - 108 х.лв. 

1 108 

третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 
разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или 
обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2 от ЗМДТ с 
включен ДДС по чл.163 а от ЗДДС 71 х.лв. 

504 

Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 770 



69 

 

 

поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места и селищните образувания в общината, 
предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ с 
включен ДДС по чл. 163 а от ЗДДС 10 х. лв. 

60 

Почистване на нерегламентирани сметища 19 

Осигуряване на средства за работни заплати и издръжка 612 

Източник: Община Нова Загора 

На основание чл. 8, ал. 1 ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от 
Закона за местните данъци и такси и чл. 18 и чл. 16 от Наредбата за определяне и 
администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община 
Нова Загора, Общински съвет-Нова Загора определя размера на таксата за битови 
отпадъци за 2020 г. за всяка услуга поотделно, както следва: 
 

Таблица 7. Размер на такса битови отпадъци (2020 г.) 

 

юридически лица За 
жилищни 
имоти в 

земл. Нова 
Загора 

2 ‰ 

За 
жилищни 
имоти в 

земл. ост . 
нас. места 

2. ‰ 

За 
нежилищни 

имоти в 
земл. Нова 

Загора 

7,5‰ 

За 
нежилищни 

имоти в 
земл. ост . 
нас. места 

7,5 ‰ 

осигуряване на съдове за съхраняване 
на битовите отпадъци; събиране на 
битовите отпадъци и 
транспортирането им до депата за 
обезвреждането им за сметосъбиране 
и сметоизвозване 

1 

 
1 4 4 

проучване, проектиране, поддържане, 
експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битовите 
отпадъци или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, 
включително отчисленията по ЗУО 

0,75 0,75 2 2 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии на населените 
места, предназначени за обществено 
ползване 

0,25 0,25 1 1 

Източник: Община Нова Загора 



70 

 

 

 

Физически лица За 
жилищни 
имоти в 

земл. Нова 
Загора 

1,34 ‰ 

За 
жилищни 
имоти в 

земл. ост . 
нас. места 

1,58 ‰ 

За 
нежилищни 

имоти в 
земл. Нова 

Загора 

7,5‰ 

За 
нежилищни 

имоти в 
земл. ост . 
нас. места 

7,5 ‰ 

осигуряване на съдове за съхраняване 
на битовите отпадъци; събиране на 
битовите отпадъци и 
транспортирането им до депата за 
обезвреждането им за сметосъбиране 
и сметоизвозване 

0,77 

 
0,90 4,30 4,30 

проучване, проектиране, поддържане, 
експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битовите 
отпадъци или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, 
включително отчисленията по ЗУО 

0,29 0,35 1,64 1,64 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии на населените 
места, предназначени за обществено 
ползване 

0,28 0,33 1,56 1,56 

Източник: Община Нова Загора 

 

ЗМДТ изисква размерът на таксата да се определя според количеството на битовите 
отпадъци, а когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, 
размерът на таксата се определя на ползвател или пропорционално върху основа, 
определена от общинския съвет.   
В частта такса битови отпадъци от Наредбата не е указан начина на определяне на 
такса битови отпадъци – на база количество или на база данъчна оценка на имот.  
Препоръчително е във връзка с прилагането на принципа „замърсителят плаща“ 

Община Нова Загора да предоставя възможност за определяне на таксата и на база 
количество на битовите отпадъци.  

Приходите на община Нова Загора от такса битови отпадъци за периода 2016-2020 г. са 
представени в долната таблица. 

Таблица 8. Приходи от такса битови отпадъци 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо приходи от местни данъци и 
такси (лв) 9 021 180 7 812 861 7 669 278 8 633 029 8 742 562 

Общо приходи от такса битови 
отпадъци (лв.): 2 194 347 2 140 187 2 267 534 2 328 400 2 389 349 

В т.ч. от:      

физически лица (домакинства) 411 944 352 615 413 329 422 757 398 717 

юридически лица 1 782 403 1 787 572 1 854 205 1 905 643 1 990 632 

Източник: Община Нова Загора 
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През 2020 г. приходите от такса битови отпадъци представляват 27.33% от общо 
приходите от такси. 

Таблица 9. Структура на постъпленията от ТБО по групи задължени лица 

Източник 2016 2017 2018 2019 2020 

физически лица (домакинства) 19% 16% 18% 18% 17% 

юридически лица 81% 84% 82% 82% 83% 

Източник: Община Нова Загора 

В община Нова Загора делът на приходите от домакинствата в общите приходи от такса 
битови отпадъци е по малък от този на бизнеса.  
Събираемостта на ТБО от задължените лица е много висока.  Този факт е положителен, 
като се има предвид, че общината ще се нуждае от сериозни средства за прилагане на 
редица мерки, вкл. инвестиционни, за подобряване управлението на отпадъците и 
постигане на нормативно определените количествени цели за отпадъците в периода на 
новата програма за управление на отпадъците до 2028 г.  
 

Таблица 10. Равнище на събираемост на приходите от такса битови отпадъци (%) 

 2018 2019 2020 

Равнище на събираемост - общо 85,74 88,21 91,49 

Източник: Община Нова Загора 

Общите разходи за управление на отпадъците през последните 5 години са представени 
в следващата таблица. 

Таблица 11. Разходи за управление на отпадъците (лв.) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо разходи за управление 
на отпадъците  

3 522 929 2 359 774 2 533 483 2 595 952 2 934 527 

В т.ч. за:      

 - за осигуряване на съдове за 
съхраняване на битовите 
отпадъци - контейнери, кофи и 
други (лв.) 

- 32 087 81 669 - 44 008 

 - за събиране, включително 
разделно на битовите отпадъци 
и транспортирането им до 
депата или други инсталации и 
съоръжения за третирането им 
(лв.) 

1 369 776 1 119 885 1 050 628 1 191 796 1 233 735 

 - за проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за 
битови отпадъци или други 
инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови 

1 539 089 479 716 476 806 355 558 439 341 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

отпадъци (лв.) 

-за отчисленията по чл. 60 и 64 
от Закона за управление на 
отпадъците (лв.) 

206 061 276 691 374 423 460 450 555 887 

 - за почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии 
от населените места, 
предназначени за обществено 
ползване (лв.) 

408 003 451 395 549 957 588 148 661 556 

Източник: Община Нова Загора 

 

Фигура 1. Структура на разходите за управление на отпадъците 2020 г. 

 

 

В структурата на разходите за управление на отпадъци най-висок с 42% е делът на 
разходите за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци, следван от 
23% дял за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

1% 

42% 

15% 

19% 

23% 

- за осигуряване на съдове за съхраняване 
на битовите отпадъци - контейнери, кофи 
и други (лв.) 

- за събиране, включително разделно на 
битовите отпадъци и транспортирането 
им до депата или други инсталации и 
съоръжения за третирането им (лв.) 

 - за проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови 
отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване на 
битови отпадъци (лв.) 
-за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона 
за управление на отпадъците (лв.) 

 - за почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване 
(лв.) 
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от населените места, предназначени за обществено ползване. 15% е дела за  проучване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци. Много висок и непрекъснато нарастващ е делът на 
разходите за отчисления по чл.64 от ЗУО за депониране на отпадъци – 19%. Съгласно 

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 
111 от 27.12.2013 г.), размерът на отчисленията  за депониране по чл.60 и чл. 64 от ЗУО 
са прогресивно нарастващи в годините. Съответно разходите на общината нарастват 
през анализирания период, тъй като годишната норма на натрупване на отпадъци на 
човек от населението се увеличава. Това се дължи на променящите се потребителски 
навици, и начин на живот на домакинствата, краткия живот на предметите и на 
дейността на промишлени предприятия, търговски обекти и заведения.  Като се има 
предвид, че до 2022 г. и всяка следваща година отчисленията за депониране на 
отпадъци ще достигнат 95 лв./тон, общината ще трябва да включи в програмата мерки 
за предотвратяване на образуването на отпадъци и нарастване на количествата 
разделно събрани, рециклирани и оползотворени отпадъци, за да намали разходите за 
отчисления за депониране. 

Таблица 12. Разходи по управлението на отпадъците на 1 жител (2016-2020 г.) 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Средно - България 71,01 77,66 87,81 89,86 n/a 

Нова Загора 94,87 64,54 70,47 73,56 84,42 

Източник: НСИ, Община Нова Загора 

 

Таблица 13. Степен на покриване на разходите за управление на отпадъците с приходи от 
такса битови отпадъци 

  2016 20107 2018 2019 2020 

Средно - България 0,91 0,97 1,13 1,02 - 

Община Нова Загора 0,62 0,91 0,90 0,90 0,81 

Източник: НСИ, Община Нова Загора 

В община Нова Загора приходите от такса битови отпадъци не покриват разходите за 
управление на отпадъците. Тенденцията е трайна през анализирания период и не 
съвпада със средното за страната, където преобладаваща величина са приходите. Това 
означава, че генераторите на отпадъци не заплащат пълните разходи за управление на 
битовите отпадъци, поради което общината субсидира управлението на битови 
отпадъци от други източници. В следващите години ще е необходимо да нарастват 
приходите от такса битови отпадъци, за да се покрият разходите за инвестиции и 
оперативните разходи за експлоатация на новоизградени съоръжения. Общината трябва 
да преразгледа начинът на определяне и размера на такса БО, така че да осигури пълно 
покритие на разходите за дейностите по отпадъци.   
Въз основа на направения анализ са изведени следните основни изводи и препоръки: 

 В частта такса битови отпадъци от Наредбата не е указан начина на определяне на 
такса битови отпадъци – на база количество или на база данъчна оценка на имот.  

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_7_ot_19.12.2013_g._za_reda_i_nachina_za_izchislqvane_i_opredelqne_razmera_na_obezpecheniqta_i_otchisleniqta_iziskvani_pri_deponirane_na_otpadaci.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_7_ot_19.12.2013_g._za_reda_i_nachina_za_izchislqvane_i_opredelqne_razmera_na_obezpecheniqta_i_otchisleniqta_iziskvani_pri_deponirane_na_otpadaci.pdf
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 Принципът „замърсителят плаща” не се прилага при определяне на такса битови 
отпадъци. Препоръчително е във връзка с прилагането на принципа „замърсителят 
плаща“ Община Нова Загора да предоставя възможност за определяне на таксата и 
на база количество на битовите отпадъци.  

 В зависимост от въведените на национално ниво методики за определяне на такса 
битови отпадъци, община Нова Загора ще предприеме действия с цел по-пълно 
прилагането на принципа и справедливо заплащане на услугите от страна на всички 
групи генератори на отпадъци.   

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

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

 Основният източник на финансиране на разходите за управление на отпадъците е 
такса битови отпадъци. За финансиране на управлението на отпадъците общината 
следва да се възползва и от възможностите, предоставени от национални и 
европейски източници, съвместно с останалите общини членки на РСУО Ямбол. 
Приходите от ТБО не са достатъчни за покриване на разходите за управление на 
отпадъците. В структурата на приходите от ТБО се наблюдава тенденция на 
значително по-висок дял на приходите от бизнеса от тези от домакинствата, като 
през 2020 г. пропорционалното разпределение е съответно 17% от домакинствата и 
83% от бизнеса. Този подход показва сериозно отклонение от принципа 
„замърсителят плаща“ и общината следва да преразгледа политиката за определяне 
на размера на таксата, особено като се имат предвид и настоящите дебати на 
национално ниво за нова методика за определяне на ТБО, по-пряко обвързана с 
количествата образувани отпадъци.  

 Разходите за отчисления за депониране заемат трето място в структурата на 
разходите след тези за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци. 
Общината трябва да планира и осъществи сериозни мерки за намаляване на 
количеството депонирани отпадъци чрез управление на по-високите нива в 
йерархията на отпадъците. Мерките следва да осигурят както намаляване на 
разходите за отчисления за депониране и освобождаване на финансов ресурс, така 
и изпълнение на нормативно определените цели във връзка с третиране на 
отпадъците. 
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3.8. Административен капацитет за управление на отпадъците 

Анализът има за цел да установи състоянието на административния капацитет на 
община Нова Загора в сферата на управление на отпадъците, евентуални недостатъци и 
несъответствия в капацитета на общината и да направи препоръки за оптимизиране и 
подобряване на административния капацитет за осъществяването на управленските и 
контролните правомощия на общината. 

Настоящият анализ се стреми да даде отговор на следните въпроси: дали се изпълняват 
правомощията и отговорностите на общината в сферата на управление на отпадъците 
съгласно нормативните актове, кои звена в административната структура на общината 
имат функции в областта на отпадъците и съответстват ли техните функции на 
правомощията на кмета на общината, ясно ли са разграничени функциите между 
отделните звена, какво е състоянието на човешките ресурси, натоварени с функции за 
отпадъци, на тяхната техническа и информационна обезпеченост. 

Използвани са следните методи: 

 проучване на общински нормативни и ведомствени документи, регламентиращи 
отговорностите на общината за управлението на отпадъците; 

 анализ на отчетни документи и статистически данни за служителите, 
ангажирани с функции за управление на отпадъците; 

 анкетиране на експерти по отпадъци в общината за изясняване на състоянието на 
осигуреността и на бъдещите потребности от персонал и за техническата и 
информационната осигуреност на администрацията. 

Функционална обезпеченост  
По-горе подробно са описани правомощията на общините за управление на отпадъците. 
Възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета на общината 
са обезпечени чрез функциите на административните звена в общинската 
администрация. В зависимост от начина на подпомагане изпълнението на 
правомощията на кмета за управление на отпадъците, определени звена в общинската 
административна структура имат: 

 основна функция – функция, която подпомага по същество определено 
правомощие, политика, стратегия, план, програма;  

 спомагателна функция – функция, която се изразява в съдействие, координация, 
техническа помощ и други подобни, по отношение на определено правомощие, 
политика, стратегия, план, програма. 

В общинската администрация Нова Загора основните функции относно управление на 
отпадъците са на заместник-кмет и двама служители от отдел "Екология, чистота и 
озеленяване” в Дирекция "Регионално развитие и стопанска политика", съвместяващи 
функции за отпадъци с други функции. Конкретните отговорности се възлагат в 
длъжностните характеристики на съответните служители . 

За изготвяне на годишните бюджети, план-сметки, определяне и администриране на 
такса битови отпадъци са отговорни служители от Дирекции „Финансова и 
административна дейност” от общата администрация, които съвместяват функции в 
различни секторни политики в общината. В общинската администрация няма служител, 
отговарящ само за отпадъци.  
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Анализът на нивото на изпълнение на функциите показва, че в количествено 
отношение персоналът в община Нова Загора за управление на отпадъците не е 
достатъчен. Ще е необходим допълнителен персонал за изпълнение в пълен обхват на 
отговорностите и повишаване на ефективността на контролната дейност, както и във 
връзка с идентифицираните потребности във връзка с интегрирана система за 
управление на отпадъците, контрол по експлоатацията на инфраструктурата за 
третиране на отпадъците, координация в рамките на регионалната система за отпадъци 
и други. Това води до необходимостта от увеличаване поне с двама експерти на 
служителите в специализирана администрация и двама инспектори за изпълнение на 
контролните функции по управление на отпадъците. Необходимо е в общинската 
администрация да бъде определен поне един служител, който да отговаря само за 
дейностите с отпадъци. Предвид нормативните ограничения в щата, произтичащи от 
рестриктивната национална политика по отношение на администрацията, общината 
следва да разгледа и други възможности за оптимизиране на персонала, включително 
чрез възможностите за местни дейности.   

Съгласно изискванията на националното законодателство за отпадъци, общината има 
задължение да разработва следните програмни и нормативни документи в областта на 
управление на отпадъците:  

 Програма за управление на отпадъците 

Съгласно чл. 52 от ЗУО кметът на общината разработва общинска програма за 
управление на отпадъците. Програмата трябва да е в съответствие със структурата 
на Националния план за управление на отпадъците и да съвпада с периода на 
действие на НПУО, т.е. 2021-2028 г. Съгласно ЗУО, МОСВ изготвя указания за 
изготвяне на общински и регионални програми за управление на отпадъците. 

Общината е предприела действия за изготвяне на Програма за управление на 
отпадъците за периода до 2028 г., която да замени сега действащата програма.  

В община Нова Загора няма практика да се отчита изпълнението на приемани до 
момента програми за управление на отпадъците пред общинския съвет. 

 Наредба по чл.22 от ЗУО 

Съгласно чл. 22 от ЗУО, общинският съвет приема наредба, с която определя 
условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови 
и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, на 
масово разпространени отпадъци на територията на общината, разработена 
съгласно изискванията на този закон 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. Законът изисква общинският съвет да публикува на 
интернет страницата на общината и да проведе обществено обсъждане на проекта за 
наредба.  
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Приетата с решение №1175 от 20.06.2014 г. на Общинския съвет Наредба за 
управление на отпадъците на територията на община Нова Загора е изготвена в 
съответствие с разпоредбите на новия ЗУО от 2012 г. и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му. Аналитичният преглед на Наредбата показва, че тя е 
разработена детайлно и отговаря на изискванията на ЗУО. Подробният анализ на 
Наредбата е представен по-горе в анализа на местната нормативна уредба.  

 Наредба по чл. 9 от ЗМДТ 

Общинският съвет е приел Наредба за определянето и администрирането на 
местни такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора, която в 
частта за такса битови отпадъци е непълна и се нуждае от допълване, съобразно 
препоръката по-горе в анализа на местната нормативна уредба.   

Функциите по предоставяне на услуги за събиране, включително разделно, 
транспортиране, предварително третиране и обезвреждане на отпадъците община Нова 
Загора изпълнява чрез възлагане на външни изпълнители, а общинската администрация 
има основно организационни и контролни функции в тази сфера. За изпълнение на 
изведените извън общинската администрация дейности с отпадъци общината е 
сключила договори по реда на ЗОП, както и договорни споразумения с лица, които 
имат разрешение за дейности с отпадъци по ЗУО. Договорите с изпълнителите 
осигуряват в голяма степен възложените с нормативната уредба задължения за 
предоставяне на услугите. Община Нова Загора все още не предоставя услуги относно 
разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци и биоотпадъци и 
организиране на разделно събиране на масово разпространени отпадъци, с изключение 
на отпадъци от опаковки.  

ЗУО регламентира обхвата на контролните правомощия на общините. Кметът на 
общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира: 

 дейностите, свързани с образуване, изхвърляне, събиране, включително 
разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни 
отпадъци; 

 дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на 
общински и/или регионални депа; 

 площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 

 спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22 от ЗУО. 

Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените 
и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията 
на съответната община. Кметът на общината по местонахождение на площадката за 
дейности с отпадъци от черни и цветни метали упражнява контрол за спазване на 
условията и реда за извършване на тези дейности съобразно своите компетенции. За 
констатираните нарушения при проверките кметът на общината уведомява в 14-дневен 
срок директора на съответната РИОСВ, като му изпраща всички документи. 

ЗУО регламентира също видове контрол, минимална честота на контролните проверки 
и актовете, които се съставят от контролните органи. 
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В община Нова Загора контролът върху дейностите, свързани с образуване, събиране, 
включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и 
строителни отпадъци се осъществява от служители в отдел "Екология, чистота и 
озеленяване”. Задълженията на служителите във връзка с изпълняваните контролни 
функции са конкретизирани в длъжностните характеристики. Служителите 
осъществяват контрол както по управление на отпадъците, така и по изпълнение на 
изисквания на други закони и общински наредби извън управление на отпадъците.    

Контролни функции за спазване на разпоредбите на Наредбата за управление на 
отпадъците на територията на община Нова Загора имат и кметовете на кметства и 
кметските наместници, които съгласно чл.46 от ЗМСМА организират изпълнението на 
актовете на общинския съвет и на кмета на общината и приемат мерки за подобряване и 
възстановяване на околната среда на територията на съответното населено място.   

В Наредбата за управление на отпадъците на община Нова Загора са описани 
правомощията на контролиращите, които извършват проверки по документи, на място, 
както и по предложения и сигнали на граждани. Физическите и юридическите лица са 
длъжни да осигуряват достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички 
обекти и територии до местата за събиране и съхранение на отпадъци, съоръженията за 
транспортиране, преработване и/или обезвреждане на отпадъци и документацията, 
свързана с тяхната работа, като при извършване на проверка контролните органи са 
задължени да се легитимират. Всички сигнали за нарушения на територията на 
общината се подават както в писмена форма до кмета, така и по телефон, обявен на 
интернет страницата на общината. 

Анализът на изпълнението на контролните функции показва незадоволителен 
капацитет на общината в тази област. Една от основните причини е недостатъчния 
брой служители за извършване на контролна дейност. Друга причина е липсата на 
вътрешни правила и ясна организация и отчетност на контролната дейност. Общината 
не е създала регистър на обектите, които подлежат на контрол по реда на ЗУО и 
общинската наредба за управление на отпадъците. Не се изготвят годишни планове и 
съответно годишни отчети за контролната дейност по управление на отпадъците. 
Незадоволителната организация на контролната дейност се отразява негативно върху 
ефективността й и върху качеството за предоставяните услуги. Показателна за 
състоянието на управление на отпадъците в общината е констатацията, че в периода 
2014-2020 г. няма отчетност за наложени глоби и актове за установяване на 
административни нарушения за неизпълнение от страна на задължените юридически 
или физически лица, като в същото време се констатират редица нарушения - 

изхвърляне на отпадъци от опаковки в контейнери за смесени отпадъци и обратно, 
смесени битови отпадъци в контейнерите за строителни отпадъци, нерегламентирано 
изхвърляне на строителни отпадъци в зоните край населените места в общината. В 
общината не се поддържа електронен регистър/актова книга за вписване резултатите 
от проверките, предписанията към нарушителите и сроковете за отстраняване на 
нарушенията от контролните проверки.  

Всички сигнали на гражданите за нарушения, свързани с околната среда и дейности с 
отпадъците, на територията на община Нова Загора се подават както в писмена форма 
до кмета, така и по телефон, обявен на интернет страницата на общината. 
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В чл. 44 Раздел I на Глава четвърта в ЗУО са регламентирани задълженията на 
общините във връзка с информационното обезпечаване на управлението на отпадъците. 

Кметът на общината организира събирането на данни и предоставя информация на 
НСИ и ИАОС съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри. В Наредбата се определят: 

 редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците; 

 редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците; 

 редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци; 

 редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление 
на отпадъците (ЗУО); 

 изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци. 

Съгласно Устройствения правилник, общата информационна осигуреност в община Нова 
Загора е възложена на отдел “Административно и информационно обслужване на 
населението“ в Дирекция „Финансова и административна дейност“, който наред с други 
задачи изпълнява функции за поддържане на автоматизираните информационни системи в 
общинската администрация. В Устройствения правилник на общинска администрация 
Нова Загора не са възложени функции за събиране, съхранение и обработка на данни в 
сектор отпадъци. Липсва дефиниране на отговорностите на различните звена за ефективно 
събиране и обработка на данни за отпадъците. Необходимо е в Устройствения правилник 
или със заповед на кмета да се възложат отговорности относно събиране и обработка на 
данни и изготвяне на отчети и анализи във връзка с управление на отпадъците. 

Кметът на общината, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 13 от ЗУО е задължен да осигурява 
информация за обществеността за дейностите и предоставяните услуги относно 
отпадъците чрез интернет страницата на общината, както и по друг подходящ начин. В 
Устройствения правилник на общинска администрация Нова Загора не са разписани 
функции относно информиране на обществеността по въпроси, свързани с 
управлението на отпадъците на територията на общината. Липсата на регламентирани 
задължения за тази дейност се отразява негативно на изпълнението й. Анализът 
показва, че тази отговорност на кмета не се изпълнява в пълен обхват. На интернет 
страницата на общината липсва информация по въпроси, свързани с предоставяните 
услуги за отпадъците в общината. Препоръчително е общинското ръководство да 
предприеме действия в две насоки – първо, възлагане на функции за информиране на 
обществеността по въпроси, свързани с управление на отпадъците на територията на 
общината, като за целта е най-подходящо такива задължения да бъдат възложени на 
отдел "Екология, чистота и озеленяване”, второ, планиране и изпълнение на мерки за 
информиране на обществеността. 

Човешки ресурси  
В общинската администрация Нова Загора основните функции относно управление на 
отпадъците са на зам. кмет и двама служители от отдел "Екология, чистота и 
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озеленяване” в Дирекция "Регионално развитие и стопанска политика", съвместяващи 
функции за отпадъци с други функции. За изготвяне на годишните бюджети, план-

сметки, определяне и администриране на такса битови отпадъци са отговорни 
служители от Дирекции „Финансова и административна дейност” от общата 
администрация, които съвместяват функции в различни секторни политики в общината. 
В общинската администрация няма служител, отговарящ само за отпадъци.  

Анализът на нивото на изпълнение на функциите показва, че в количествено 
отношение персоналът в община Нова Загора за управление на отпадъците не е 
достатъчен. Ще е необходим допълнителен персонал за изпълнение в пълен обхват на 
отговорностите и повишаване на ефективността на контролната дейност, както и във 
връзка с идентифицираните потребности във връзка с въвеждане на интегрирана 
система за управление на отпадъците, изграждане на инфраструктура за третиране на 
отпадъците, контрол по експлоатацията на новоизградената инфраструктура, 
координация в рамките на регионалната система за отпадъци и други. Това води до 
необходимостта от увеличаване поне с двама експерти на служителите в 
специализирана администрация и двама инспектори за изпълнение на контролните 
функции по управление на отпадъците. Необходимо е в общинската администрация да 
бъде определен поне един служител, който да отговаря само за дейностите с отпадъци. 
Предвид нормативните ограничения в щата, произтичащи от рестриктивната 
национална политика по отношение на администрацията, общината следва да разгледа 
и други възможности за оптимизиране на персонала, включително чрез възможностите 
за местни дейности.   

Квалификацията на служителите, които работят в областта на отпадъците, е подходяща 
за изпълнение на възложените функции. Повишаването на квалификацията на 
служителите се осъществява основно чрез участие в обучения по проекти на общината, 
финансирани от ОПАК, и участие в квалификационни курсове в Института за публична 
администрация. В областта на управление на отпадъците, двама общински служители 
са участвали през последните 3 години в обучения по теми, свързани с отпадъците. 
Началникът на отдела участва в заседанията на общото събрание на Регионалното 
сдружение за управление на отпадъците. 

Материално-техническо и информационно обезпечаване 

Материално-техническото обезпечаване на служителите в общинската администрация е на 
добро ниво по отношение на офис оборудване и обзавеждане. За извършване на 
контролната дейност обаче е необходим поне един автомобил, който да е на разположение 
за извършване на текущи проверки, по сигнал и др.   

В община Нова Загора не е изградена единна информационна среда, която да обхваща и 
стандартизира данните във връзка с управление на отпадъците и да осигурява надеждни 
данни за отчетност и контрол и изготвяне на качествени анализи, мониторинг и оценка 
на общинската политика за отпадъците. Съществен проблем е, че информацията във 
връзка с управлението на отпадъците в община Нова Загора се събира и съхранява често 
само на хартиен носител, без възможност за интегриране на данните. Липсват също 
ясно разписани отговорности за събиране и обработка на информацията за управление 
на отпадъците.   
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Основните национални документи, регламентиращи събирането на информация за 
отпадъците, са ЗУО (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., последно , изм. и доп., бр. 19 от 
5.03.2021 г. и Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри 
(обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020г..)  

В чл. 44 Раздел I на Глава четвърта в ЗУО са регламентирани задълженията на 
общините във връзка с информационното обезпечаване на управлението на отпадъците. 
Кметът на общината организира събирането на данни и предоставя информация на 
НСИ, ИАОС, съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри. В Наредбата се определят: 

 редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците; 

 редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците; 

 редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци; 

 редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление 
на отпадъците (ЗУО); 

 изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци. 
Задължени лица по Наредбата са: 

1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни 
отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от домакинства, търговските и 
административните сгради; 

2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране 
и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци; 

3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране 
и съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци; 

4. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране 
и съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци; 

5. лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци; 

6. организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си 
индивидуално по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО; 

7. регионални сдружения за управление на отпадъци; 

8. лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци. 

Общините като задължени лица по Наредбата следва да предоставят информация чрез 
документите, определени с Наредбата, както и в наредбите по чл. 43, алинеи 3, 4, 5 и 6 
от ЗУО. 

Община Нова Загора предоставя информация съобразно изискванията на ЗУО и 
Наредбата като член на Регионално сдружение „Регионален център за управление на 
отпадъците Ямбол. 
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Информационното обезпечаване на управлението на отпадъците в общината е на добро 
равнище. Общината е въвела база данни относно количествата отпадъци по видове. 
Документооборотът и обменът на информация се осъществяват по два начина – по 
електронен път и по-рядко на хартиен носител. Основните документи, в това число 
планове и програми, документи във връзка с определяне на цени на такси и услуги и 
заплащане на такса „БО“, решения на Общинския съвет, договори с външни 
изпълнители, отчети за дейността и други са достъпни в локалната компютърна мрежа 
и достъп до тях имат всички служители на общината.  

Общината поддържа на интернет страницата си секция „Околна среда“, в която 
публикува информация: Заповеди на кмета,  . Информацията, която се публикува е 
частична и не се обновява периодично.  

Основни изводи и препоръки 

 Възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета на 
общината са обезпечени чрез функциите на административните звена в 
общинската администрация. Разпределението на функциите е ясно и няма 
припокриване на функции в хоризонтален и във вертикален аспект. 

 Изпълнението на всички възложени функции е на много добро ниво. Общината 
има капацитет за разработване и изпълнение на нормативни и планови 
документи и големи инфраструктурни проекти, за осигуряване на услуги за 
отпадъците. Необходимо е към отдел „ЕЧО“ да се създаде звено от минимум 2 –
ма инспектори с автомобил за контролна дейност по управление на отпадъците, 
както и за засилване на контролната дейност по отношение нерегламентирано 
изхвърляне на отпадъци и санкциониране на нарушителите, като се търси 
съдействие от органите на МВР. 

 Квалификацията на служителите с функции за управление на отпадъците е на 
много добро ниво. Броят им не е достатъчен за изпълнение в пълен обхват на 
възложените функции.  

 Основните функции за отпадъците са възложени на отдел „Екология, чистота и 
озеленяване“  в специализираната администрация. Функции осигуряват в голяма 
степен възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета 
на общината. За по-добра ефективност общината е възложила изпълнението на 
дейностите за събиране, включително разделно събиране, транспортиране и 
обезвреждане на отпадъците на външни изпълнители. Специализираният отдел в 
общинската администрация осъществява обща координация, организация и 
контрол, като отговорностите на служителите са конкретизирани в 
длъжностните характеристики. Не се наблюдава дублиране на функции между 
вътрешните звена. 

 Липсват някои функции, за които е целесъобразно в устройствения правилник 
на общинска администрация или със съответни заповеди на кмета на общината 
да бъдат регламентират отговорности – относно събиране и обработка на данни 
и изготвяне на периодични отчети и анализи за управлението на отпадъците, за 
информиране на обществеността за дейностите и предоставяните услуги 
относно отпадъците.   

 Изпълнението на функциите е на добро ниво. Известни пропуски са 
идентифицирани по отношение на изпълнение на контролната дейност, 
информационното обезпечаване на управлението на отпадъците и информиране 
на обществеността. Общината следва да предприеме действие за подобрявана на 
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изпълнението в тези области. Целесъобразно е също със заповед на кмета или 
вътрешноведомствен документ да се регламентира механизъм за взаимодействие 
между специализирания отдел и другите административни звена, които имат 
отношение към управление на отпадъците.  

 Като водещ проблем се очертава количественият недостиг на персонал. Предвид 
нормативните ограничения в щатното разписание и нарастващите нормативни 
изисквания към местните власти в сектор  отпадъци, общината следва да търси и 
други форми за осигуряване на необходимите човешки ресурси. 
Препоръчително е като минимум в общината да има един специалист, които да 
отговаря само за отпадъците.  

 Материално-техническата обезпеченост на служителите с функции в областта на 
отпадъците е добра по отношение на помещения и офис оборудване. Предвид 
идентифицираните пропуски в контролната дейност е целесъобразно 
периодично да се провежда обучение по изискванията за контрол, съставяне на 
констативни протоколи и наказателни постановления както за съответните 
служители в администрацията, така и на допълнително привлечени кадри.   

 Община Нова Загора не разполага с автоматизирана информационна система за 
отпадъците. Информацията за управлението на отпадъците на територията на 
общината е непълна и не е систематизирана в единна електронна система. 
Необходимо е да се регламентират отговорности за събиране и обработка на 
данни и изготвяне на периодични отчети и анализи, както и да се обезпечат тези 
отговорности с достатъчно персонал.    

 

3.9. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на 
отпадъците 

Информирането на обществеността и бизнеса за необходимостта и ползите от 
намаляване на количеството генерирани отпадъци и разделното събиране на 
отпадъците има ключово значение за успеха и постигане на целите на общинската 
политика  за отпадъците в съответствие с йерархията за тяхното управление.  

Предмет на този анализ е информационната политика и работата с обществеността и 
бизнеса по въпросите, свързани с образуване и управление на отпадъците. 

Община Нова Загора има опит и устойчива практика за информиране на обществеността 
и провеждане на публични обсъждания и консултиране на обществеността във връзка с 
планиране и изпълнение на общинските политики, включително в областта на опазване 
на околната среда. Заседанията на Общинския съвет са отворени за гражданите, които 
могат да присъстват на тях и да зададат конкретни въпроси (в т.ч. такива, свързани с 
управлението на отпадъците) към кмета на общината. В община Нова Загора има 
утвърдена от години практика на въпроси на граждани, задавани директно на срещи с 
експертите на общината. 

Има работещ „телефон“ за връзка с гражданите и електронна поща, на които те имат 
възможност да подават сигнали и да получават информация по всички въпроси, 
свързани с опазване на околната среда, в т.ч. и такива, свързани с управлението на 
отпадъците. 

Общината поддържа на интернет страницата си секция „Околна среда“, в която публикува 

информация, включително във връзка с управление на отпадъците. Този подход  улеснява 
достъпа на гражданите до полезна информация за отпадъците. В секция „Околна среда“ е 
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публикуван Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и 
картон на територията на община Нова Загора и места за изхвърляне на отпадъци от опаковки, 
НУБА и ИУЕЕО, регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на 
дейности с отпадъци на територията на община Нова Загора, регистър на лицата 
притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на 
страната. 

Информацията, която се публикува е частична и не се обновява периодично. 
Информацията не обхваща всички отпадъчни потоци, за които общината има 
задължения да управлява. Липсата на целенасочени кампании за повишаване на 
общественото разбиране относно управлението на отпадъците пречи да се намали 
общата незаинтересованост и неспазване на нормативните разпоредби относно 
отпадъците, които се явяват проблем в общината. 

 

Препоръчително е да се публикува информация за: 
Общинска площадка за предаване на разделно събрани отпадъци 

Места за смяна на отработени моторни масла и смяна на автомобилни гуми на 
територията на гр. Нова Загора  

На уеб-сайта на общината се публикуват и заповеди на кмета на общината във връзка с 
чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за честотата на сметосъбиране и 
сметоизвозванеза и граници и райони на организирано сметосъбиране и сметоизвозване 

за календарна година. Публикувана е Програмата за управление на отпадъците за 2016-

2020 г.  

В съответствие с изискванията на ЗООС и ЗУО ежегодно, до 31-ви март кметът на 
общината внася отчет пред Общинския съвет за изпълнение на дейностите, заложени в 

общинската програма за опазване на околната среда, респективно в програмата за 
управление на отпадъците, в качеството й на секторна програма. Докладните записки с 
отчетите на програмата и съответните решения на Общинския съвет се оповестяват 
чрез сайта на общината. За анализирания период Община Нова Загора не публикувала 
на сайта си годишни отчети по изпълнение на програмата за управленеи на отпадъците. 

Общината ежегодно участва в национални кампании за почистване. Общинската 
администрация разпространява информация за кампаниите в гр. Нова Загора и във 
всички села в общината. Фирмата за сметосъбиране „Сорико“ ООД също участва в 
кампанията, като транспортира събраните отпадъци до регионалното депо.  

В резултат на анализа на текущото състояние относно информационната политика на 
община Нова Загора в сектор отпадъци са изведени следните основни изводи и 
препоръки: 

 Община Нова Загора има опит и устойчива практика за информиране на 
обществеността. Общината поддържа на интернет страницата си секция „Околна 
среда“, в която публикува информация относно различни аспекти от управление 
на отпадъците. Информацията обаче не обхваща всички отпадъчни потоци, за 
които общината има задължения да управлява. Липсата на целенасочени 
кампании за повишаване на общественото разбиране относно управлението на 
отпадъците пречи да се намали общата незаинтересованост и неспазване на 
нормативните разпоредби относно отпадъците, които се явяват проблем в 
общината. 

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
https://mun.sliven.bg/okolna-sreda-otpadyci#ploshtadki
https://mun.sliven.bg/uploads/991F8AAC4E16D7DE3EF8720B3893CF8E
https://mun.sliven.bg/uploads/991F8AAC4E16D7DE3EF8720B3893CF8E
https://www.nova-zagora.org/sites/default/files/2020/11/23/SKMBT_C20320112312370.pdf
https://www.nova-zagora.org/sites/default/files/2020/11/23/SKMBT_C20320112312370.pdf
https://www.nova-zagora.org/sites/default/files/2019/11/05/SKM_C25819110512270.pdf
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 Препоръчително е да се публикува информация за Общинска площадка за 
разделно събиране на отпадъци. 

 Препоръчително е общината да публикува на сайта си годишни отчети по 
изпълнение на програмата за управленеи на отпадъците. 

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

 

 

4. SWOT анализ 

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

Средата, в която функционира обектът на стратегически анализ, се диференцира на 
“възможности” и “заплахи”. 

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

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

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

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

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

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

 Общината е осигурила модерна инфраструктура за предварително 
третиране и обезвреждане на смесените битови отпадъци. 

 Община Нова Загора е с по-добри стойности от средните стойности за 
страната по показателя „норма на натрупване на битови отпадъци на 
жител”.  

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

 Нивото на депониране на отпадъците е високо. 
 Липсва инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на 

зелени и биоразградими отпадъци. 
 Не е организирано прилагане на схемата за разширена отговорност на 

производителя за масово разпространени отпадъци, чрез партньорство с  
организациите за оползотворяване на 5 групи МРО.  

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

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

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

Възможности Заплахи 

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

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

 Нови ефективни технологии, позволяващи рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците. 

 Механизми за включване на обществеността при вземане на решения, 
свързани с управление на отпадъците - публични обсъждания, 
информация чрез медии и интернет. 

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

 Намаляваща държавна подкрепа към местната власт за изпълнение на 

законовите задължения в сферата на управление на отпадъците. 
 Налагане на санкции на местната власт при неспазване изискванията на 

нормативната уредба в сферата на управление на отпадъците. 
 Невъзможност на нискодоходните групи от населението да отделят 

допълнителни средства за услуги и дейности, свързани с управлението на 

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

отпадъците. 
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5. Цели на ОПУО 2021-2028 г. и подпрограми за тяхното 

постигане  

5.1. Цели на Програмата 

Отправна точка за определяне на стратегическите цели на Програмата за управление на 
отпадъците за периода до 2028 г. на община Нова Загора са: 

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

- направените изводи и препоръки от извършените анализи на текущото състояние на 
управлението на отпадъците на територията на община Нова Загора, представени по-

горе в т.3, 

- SWOT анализът на управление на отпадъците, представен по-горе в т.4. 

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

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 55 на сто от общото тегло на 
тези отпадъци, а именно: 

- 31 декември 2021 г. – 51 на сто; 
- 31 декември 2022 г. – 52 на сто; 
- 31 декември 2023 г. – 53 на сто; 
- 31 декември 2024 г. – 54 на сто; 

- 31 декември 2025 г. – 55 на сто 

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

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

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

- до 31 декември 2025 г. – най-малко до 50 на сто от общото им тегло;  
- до 31 декември 2030 г. – най-малко до 30 на сто от общото им тегло. 

 

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

 

Системите за третиране на строителни отпадъци осигуряват най-късно до 1 януари 
2020 г. подготовка за повторната им употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 
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материали от неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности, чрез 
заместване на други материали с отпадъци в количество не по-малко от 70 на сто от 
общото им тегло, от което се изключват материали в естествено състояние, определени 
с код 17 05 04 от списъка на отпадъците съгласно Решение 2000/532/ЕО. 
В съответствие с европейските практики и политика, с оглед стимулиране и ускоряване 
на процесите на рециклиране и оползотворяване на отпадъците държавата въведе 
икономически инструменти. Такъв инструмент са паричните отчисления за депониране 
на отпадъците, въведени чрез ЗУО, които стимулират общините да прилагат по-

високите нива в йерархията за управление на отпадъците.  
Размерът на отчисленията е нормативно определен и нараства в годините както следва: 
 за депата, които отговарят на нормативните изисквания 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г 2022 г. и 
всяка 

следваща 
година 

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

 

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

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

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

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

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

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

За депониране на строителни отпадъци се заплащат отчисления в същите размери 
както, посочените по-горе за битови отпадъци.  
Генералната цел на Програмата за управление на отпадъците до 2028 г. на община Нова 
Загора е: 

Изграждане на ефективна и устойчива система за управление на отпадъците 
в община Нова Загора, предлагаща достъпни и качествени услуги, в съответствие 
с екологичното законодателство за ограничаване на вредното въздействие на 
отпадъци върху околната среда и човешкото здраве. 
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Общинската програма се разработва в съответствие със структурата, целите и 
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО), 
съобразена е с Европейската стратегия за устойчиво развитие и подхода „нулеви 
„отпадъци“ и включва следните стратегически цели: 

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

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

Стратегическа цел 3: Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо чиста и 
безопасна околна среда. 

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

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

ОЦ 1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци; 
ОЦ 2:Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, 

събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците; 
ОЦ 3: Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци; 
За да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите цели на 

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

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

 

Стратегически цели Оперативни цели Подпрограма 

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

ОЦ 1: Предотвратяване и 
намаляване на образуването 
на отпадъци 

 Подпрограма за 

предотвратяване образуването на 
отпадъци 

 Подпрограма за 

предотвратяване образуването на 
хранителни отпадъци 
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Стратегическа цел 2: 
Нарастване на количествата 
рециклирани и 
оползотворени отпадъци. 

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

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

 

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

 

 Подпрограма за управление 
на опаковките и отпадъците 
от опаковки 

 

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

 
Стратегическа цел 3: 
Ефективно управление на 
отпадъците, гарантиращо 
чиста и безопасна околна 
среда 

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

 Подпрограма за намаляване 
на количествата и  на риска 
от депонираните отпадъци 

 

 

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

Подпрограмите съдържат както инвестиционни мерки, така и неинвестиционни 
мерки. 

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

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

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

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

Планът за действие съдържа мерките, които трябва да се предприемат за постигане на 
поставените цели в сферата на управление на отпадъците. С приемането и прилагането 
на плана се цели да бъде постигнат оптимален баланс между различните 

законодателни, институционални, икономически и технически мерки и прилагане на 
интегриран подход за управление на отпадъците. Планът определя и отговорностите на 
различните институции и организации в областта на управление на отпадъците, 
свързани с реализацията на предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и 
вероятните източници за тяхното финансиране. 
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Следва да се отбележи, че финансовите ресурси, с които разполага Община Нова Загора 

са ограничени, подкрепата от националните институции е недостатъчна и в случай на 
недостиг на средства може да се ревизира изпълнението на някои от представените по-

долу мерки. 
Инвестиционните мерки са ограничени на брой, тъй като част от инвестиционните 
дейности в общината са приключилии до приемане на Програмата, което е видно в 
анализите на текущото състояние на управлението на отпадъците. В рамките на 
времевия период на Програмата трябва да се осигури необходимата инфраструктура за 
разделно събиране и оползотворяване на битовите биоразградими и биоотпадъци, за 
тртиране на строителни отпадъци от домашни ремонти, изграждане на клетка№2 и 
рекултивация на клетка №1 на регионално депо за неопасни отпадъци Ямбол, 
проучване възможностите за анаеробно третирана на биоотпадъци на регионално ниво. 

Неинвестиционните мерки включват разнообразни дейности, в т.ч. относно нормативни 
промени, подобряване на административен капацитет, подготовка на проекти, 

информационни кампании и др.  

 

 

5.2.1. ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА 
ОТПАДЪЦИ 

 

Европейското и националното законодателство по управление на отпадъците 
(Директива 75/442/ЕЕС и ЗУО) поставят като първи приоритет предприемането на 
мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, които да водят 
до намаляване на количеството на образуваните отпадъци и намаляване на вредното 
въздействие върху околната среда и човешкото здраве. 
Според РДО (чл. 3, т.1), както и според българския ЗУО (§1, т. 17 от ДР), „ Отпадък “ е 
всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява 
да се освободи, или е длъжен да се освободи”. Особено важно е да се подчертае, че 
предотвратяването на отпадъци (ПО) има най-висок приоритет в йерархията на 
управление на отпадъците. Най-големите натоварвания на околната среда възникват 
при производството на един продукт и именно поради това тези натоварвания се 
намаляват, чрез мерки за ПО. 
„Предотвратяване на образуването на отпадъци” означава да не възникват отпадъци, 
да не се произвеждат продукти, които после да трябва да бъдат рециклирани или 
обезвреждани. Различните възможности за третиране на отпадъците винаги са свързани 
с трудности и натоварвания за околната среда. Отпадъкът не изчезва просто така, а чрез 
депонирането и изгарянето, дори чрез рециклирането, само се променя като вещество. 
Всяко депониране е намеса в природата, като при това не могат на 100% да се изключат 
вредни въздействия върху околната среда. В най-добрия случай отпадъците се 
оползотворяват, но дори и в този случай възникват натоварвания поради употребата на 
енергия и вода. Поради това, най-адекватното противодействие на проблемите с 
отпадъците са действията преди образуването на отпадъци, а именно 
предотвратяването на образуването на отпадъци. 
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Необходимо е също да има доброволни и самоограничителни мерки от страна на 
всички участници в обществения живот, като тези мерки трябва да се разясняват, да се 
помага за тяхното създаване и провеждане, да се дават съвети на бизнеса и 
домакинствата. 
 

Участници в дейностите по предотвратяване на образуването на отпадъци 

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

нормативни актове, например, различни данъци и/или такси, които стимулират 
производства или потребление с по-малко отпадъци. Държавата може също така да 
регламентира, чрез нормативен акт дори забрани за дадени продукти, ако това не 
противоречи на европейските норми, както и определянето на задължения, като 
например задължително обратно изкупуване, ограничения в разпространението, 
регламентиране на транспортирането, складирането и третирането на отпадъците и др. 
Освен това по силата на чл. 49 и чл. 50 от ЗУО държавата е длъжна да прилага мерки за 
планиране като изготвя и план за управление на отпадъците, както и програма за 
предотвратяване на образуването на отпадъци. Въвеждането на разрешителни и 
регистрационни режими също е задължение на държавата, регламентирано в ЗУО. 
Общини. Общините са отговорни за събирането на отпадъците на тяхната територия, 
като извършват тази дейност самостоятелно или чрез регионални сдружения. По силата 
на чл.52 от ЗУО те са длъжни да изготвят програма за управление на отпадъците, чиято 
структура, цели и предвиждания отговарят на НПУО, включително на ПОО, която по 
силата на ЗУО е неразделна част от НПУО. В общинските програми и наредби за 
управление на отпадъците могат да се включат и съвсем конкретни мерки за ПО, като 
например ограничаване на ползването на прибори за еднократна употреба при 
обществени мероприятия. 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

• Количество, като използване на по-малки количества ресурси за осигуряване на 
същия продукт или услуга (например намаляване дебелината на покритието, въвеждане 
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на системи за повторна употреба или пълнене, миниатюризация, ресурсно ориентирани 
покупки и потребление) и използване на по-ресурсно независими строителни подходи и 
материали. 
Повторната употреба на продуктите включва многократната употреба на продукта 
в оригиналната му форма, по оригиналното му предназначение или като алтернатива, с 
или без допълнителна обработка. Примерите за повторна употреба на продуктите 
включват такива, които се отнасят до: 

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

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

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

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

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

• влагане на по-малко количество материали за производството на даден продукт 

• удължаване полезния живот на продуктите - произвеждане на по-трайни 
продукти и осигуряване възможности за ремонтиране и поправка на продуктите 

• намаляване на опасните свойства на отпадъците, образувани след употреба на 
продуктите 

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

• ограничаване на ненужната употреба на продукти (напр. продукти за еднократна 
употреба, замяна на стари с нови модели продукти и т.н.) и по-ефективното използване 
на продуктите. 
 Мерките за постигане на националната цел за предотвратяване и намаляване на 
образуването на отпадъците, които могат да се предприемат на местно ниво са: 

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

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

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

• Контрол върху спазването на забраните за изхвърляне в общия отпадъчен поток 
на опасни домакински отпадъци. 
Общинските власти могат да насърчат предотвратяването и намаляването на 
образуването на отпадъци чрез провеждане на мероприятия за повишаване на 
екологичното съзнание на населението. 
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Мероприятията следва да бъдат насочени към разясняване на ролята на купувачите в 
намаляване на образуването на отпадъци и предизвикване на промяна в поведението им 
по време на покупката на продукти. Цели се вземането на решението за покупка да се 
влияе не само от качествата и цената на продукта, но и от възможните вредни 
въздействия върху околната среда като се вземат под внимание следните фактори: 

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

Специфичен инструмент за насърчаване на предотвратяването на образуването на 
отпадъци са еко-маркировките на продуктите. 
 

Мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци 

В Приложение №4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО са изброени 16 примерни мерки за ПО, 
обособени в три групи: 

• мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването на 
отпадъци; 

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

• мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба. 
Анализът на приложимостта на примерните мерки показва, че относими към 
компетенциите на местните власти и подходящи за прилагане в община Нова Загора са 
посочените по-долу мерки. За всяка мярка са представени нейната същност, досегашно 
прилагане и планирани действия в настоящата подпрограма по всяка мярка. 
 

Мярка: Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти 
за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите 

Съдържанието на тази мярка може да се раздели на две групи дейности: 
• Разработване на общински програми за предотвратяване образуването на 

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

• Прилагане на икономически мерки 

Компостирането е най-практичният и удобен начин да се третират органичните 
отпадъци в райони с еднофамилни къщи. Компостирането, което е собствения начин на 
природата за рециклиране, представлява контролирано разграждане на органични 
материали като листа, клонки, окосена трева и растителни хранителни отпадъци. 
Компостът е продукт за подобряване на почвата, който е резултат от правилното 
компостиране. Компостирането може да бъде по-лесно и по-евтино, отколкото 
поставянето на тези отпадъци в чували, или транспортирането им до претоварни 
станции или до контейнерите на централизиранатасистема за събиране на отпадъци. 
Компостът също така подобрява почвата и отглежданите на нея растения. В селата 
обикновено има градини, ливади, дървета, храсти, или дори саксии за засаждане на 
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растения и домашно приготвеният компост е много полезен. Всички органични 
отпадъци могат да се компостират. От всички „зелени“ отпадъци - отпадъци от дворове, 
като паднали листа, окосена трева, плевели и останки от градински растения, също и 
хранителни отпадъци, може да се получи отличен компост. Дървесните отпадъци от 
дворове могат да бъдат насечени и нарязани до размера на дърва за горене в печка или 
камина или да бъдат раздробени чрез шредер до дървесни стърготини или малки 
парченца. Когато се поставят около засадени растения или за настилка на пътеки, те 
накрая ще бъдат биоразградени и ще се превърнат в компост. Компостирането може да 
се практикува в повечето дворове в изработени в домашни условия или фабрично 
произведени съдове за компостиране или просто на открити купове (в някои населени 
места има изискване за затворени съдове). Фирми, училища и други предприятия може 
също лесно да компостират отпадъците си. Изработените в домашни условия съдове 
могат да бъдат направени от дървесни отпадъци, тел, снегозадържащи съоръжения или 
дори стари кофи за боклук (с дупки, пробити в страни и отдолу). Фабрично 
произведените съдове включват такива със система за обръщане, рамки, конусообразни 
и съдове с голям обем. 
В изготвените сценарии е включено населението, което прилага домашно 
компостиране. Броят на необходимите компостери е определен при допускане, че един 
компостер обслужва едно домакинство в съответния регион. Средното количество 
компостирани биотпадъци от един компостер е от 150 кг/г. 
С въвеждането на допълнителни плащания (екотакси, данъци, концесионни 
възнаграждения и пр.) за ползване на природни ресурси се цели намаляване на 
количеството на използваните ресурси в производството и по този начин и намаляване 
на количеството на отпадъците, които биха възникнали. 
Въпреки, че вече са разработвани и приети различни програми, както в областта на 
околната среда като цяло, така и специално в областта на управление на отпадъците, не 
са предвиждани конкретни взаимообвързани мерки за предотвратяване на отпадъците. 
Настоящата подпрограма е първата такава програма и в нея за първи път се предвиждат 
конкретни мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци в общината. Сама по 
себе си изготвената програма е мярка за планиране на ефективното използване на 
ресурсите. Въвеждането на „електронна община”, освен преките положителни ефекти 
за гражданите и бизнеса, има съществен принос към политиката за ПО и ефективно 
използване на ресурсите. Реализирането на мерки в това направление ще доведе до 
намаляване на употребата на офис хартия и консумативи, което е равнозначно на 
предотвратени тонове отпадъци в общината. Подобряването на обслужването на 
граждани в периода на програмата ще се фокусира и върху разширяване на 
предлаганите електронни услуги и тяхното популяризиране сред гражданите и 
фирмите. 
Наред с това, общината може да насърчава екологосъобразно поведение на гражданите 
и юридическите лица, чрез подходящи икономически стимули. Например въвеждане на 
по- ниски ставки на годишния патентен данък по ЗМДТ за еднолични търговци и 
предприемачи, чиято дейност води до повторна употреба на дадени продукти (услуги за 
ремонт на дрехи, обувки, мебели, велосипеди, електрическо и електронно оборудване). 
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Тъй като трудно може да се измери точният ефект на количественото и 
качественото предотвратяване на отпадъци, постигнато в резултат на прилагането 
на тази мярка, подходящ индикатор за нейния успех може да бъдат стойностни 
показатели като например, брой разработени програми за ПО, брой изпълнени мерки 
от общинската програма за ПО, брой и/или стойност на въведените допълнителни 
екоплащания или икономически стимули, брой семейства въвели компостиране на 
място. 
Мярка: Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация, 
насочена към широката общественост като цяло или към специфични групи от 
потребители. 
Тази мярка може условно да бъде разделена на информационни кампании и на 
мероприятия за обучение. Популяризирането на различни практически действия, 
водещи до предотвратяване на отпадъци, може да се извършва чрез съответни 
кампании в средствата за масова информация, рекламни брошури и пр. Целта на тези 
кампании е потребителят да е в състояние да взема информирано решение, относно 
предотвратяване на отпадъци при пазаруване или при извършване на ежедневните 
дейности в домакинството с оглед ПО и намаляване на тяхното количество. 
Съществуват много добри примери за проведени информационни кампании относно 
ПО от местните власти. Например, за намаляване на количеството отпадъчна хартия, 
образувано от разпространението на рекламни материали в това число и на безплатни 
вестници, в редица европейски страни съществува практика за поставяне на стикери 
„против нежелана поща” на разположение на всеки, който желае да участва. От друга 
страна растящото място на информационните и комуникационни технологии в дома 
отваря пътя за нови подходи, позволяващи „всички хартии” да бъдат избегнати, като се 
дава приоритет на електронния носител, независимо дали става въпрос за битови 
сметки или за друга информация, предоставена на хартиен носител. Организирането на 
обучение на преподаватели може да бъде засилено, като съвместно с Министерството 
на образованието и науката се намери и подходящ начин (например в часовете на 
класния ръководител) за включване на преподаването на придобитите знания в 
учебната програма. 
Основният резултат на тази мярка е повишаване на общественото съзнание. Специална 
целева група ще са децата и учениците в детските и учебни заведения, които много 
бързо се приобщават към „зелените” идеи. Информационните кампании ще се 
фокусират приоритетно към намаляването на образуването на отпадъци от опаковки от 
хартия, картон, стъкло и пластмаса и биоразградими отпадъци. 
Въпреки, че непосредствените резултати от тази мярка не могат да се измерят 
количествено, тя има много голямо значение за формиране на съзнание в 
потребителското общество, което се стреми да избягва образуването на отпадъци. 
Индикатори: Брой проведени информационни кампании и обучения. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 

 

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

Оперативна/и цел/и: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци 

Текущи индикатори Количество образувани битови отпадъци в тон за година – 11 972 тона за 2020 година; Норма на 
натрупване на битови отпадъци в община Нова Загора през 2020 г. – 434 кг/ж/год. 

Целеви индикатори Количеството на депонираните битови отпадъци до 2028 г. да е намалено до 45 на сто или по-

малко от общото количество образувани битови отпадъци (по тегло) 

 

Мярка 
Дейности 

/мерки/ 
Бюджет 

(лева) 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализац
ия 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньо
р 

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

1.1. Актуализиране 
при необходимост 
на Програма за 
управление на 
отпадъците  

8 000 Отчисления по 
чл.64 от ЗУО 

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

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

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

Община Обществен
остта и 
всички 
заинтересо
вани 
страни 
 

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

8 000 Отчисления по 
чл.64 от ЗУО, 
Общински 
бюджет, 
ПУДООС, 
ОПОС 2021-

2027 г. 

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

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

Община РСУО 
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 1.3.Сключване на 
договор с 
организация по 
оползотворяване  и 
др. за въвеждане на 
система за разделно 
събиране на 
ненужни дрехи, 

текстил и обувки 

със специализирани 
контейнери 

 Организация 
по 
оползотворява
не   

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

текстил и обувки 

  Кмет 

Отдел 
„Екология“ 

Организац
ия по 
оползотвор
яване   

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

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

Изпълнени 
проекти за 
електронно  
управление  
 

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

Кмет 

 

 

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

 Общински 
бюджет 

2022 -

/2027  

Предотвратени 
битови отпадъци 
от общински 
звена  

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

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

Кмет 

 

Общински 
звена и др. 
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 1.6. Оптимизиране 
на системата за 
сметосъбиране и 
сметоизвозване, в 
т.ч. разделно 
събиране на 
строителни 
отпадъци от 
домашни ремонти 

  2021-2028 Намаляване на 
вредното 
въздействие на 
отпадъците 

Оптимизиране 
честотата на 
събиране и 
извозване на 
битовите 
отпадъци 

Честотата на 
събиране и 
извозване на 
битовите 
отпадъци 

Отдел 
„ЕЧО“ 

 

 1.7. Пилотно 
въвеждане на 
намален размер на 
такса „Битови 
отпадъци” за до 
макинствата, които 
прилагат домашно 
компостиране и 
прилагат разделно 

събиране на 
отпадъци 

  2021-2028 Осигурен 
данъчен стимул 
за 
домакинствата 

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

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

Общин 

ски 

съвет 

Община 

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

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

  2021-2028 Гражданите и 
фирмите са 
запознати с 
ползите от ПОО 

Брой 

реализирани 
дейности от 
годишния план за 
действие 

До 2028 г. 
проведени 
минимум 6 

информацио 
нни кампании 

Отдел 
„ЕЧО“ 

организац
иите по 
оползотво
ряване за 
МРО 

2.2. Информиране 
на населението за 
необходимостта от 
ППО 

 

  2021 - 

2028 

Обществеността е 
информирана за 

необходимостта от 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци 

Изготвяне на  
информация 

Публикуване 

на  
информация 
на интернет 
страницита на 
общината  

Отдел 
„ЕЧО“ 
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5.2.2 ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА 
ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

 

 

Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета от Общото събрание на 
Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г., поставя цел за намаляване 
наполовина на хранителните отпадъци на глава от населението в световен мащаб при 
търговията на дребно и потребителите, както и за намаляване на загубите на храни по 
веригите на производство и доставки до 2030 г. Тези мерки следва да са насочени към 
предотвратяването и намаляването на хранителните отпадъци в първичното 
производство, преработването и промишленото производство, при търговията на дребно 
и разпространението по друг начин на храни, в ресторантите и заведенията за хранене, 
както и в домакинствата.  
Проучване на ЕК на данни от страните членки на ЕС показва, че хранителните отпадъци 
в ЕС-28 възлизат на около 88 милиона тона. Тази оценка е за 2012 г. и включва както 
годни за консумация храни, така и негодни за консумация части от храните. Това се 
равнява на 173 килограма хранителни отпадъци образувани на човек в ЕС. Общите 
количества храни, произведени в ЕС за 2011 г., възлизат на около 865 кг/човек, което 
означава, че около 20% от общо произведените храни се превръщат в отпадъци.  
Предвид поставените цели на глобално ниво и значителното разхищение на храни в 
европейските страни, в Директива 2018/851 от 2018 г. за изменение на Рамковата 
директива за отпадъците от 2008 г., се призовава държавите от ЕС да намалят 
хранителните отпадъци на всеки етап от веригата на доставки на храни, да наблюдават 
нивата на хранителните отпадъци и да докладват за постигнатия напредък с цел 
постигане на целта за намаляване на хранителните отпадъци на територията на целия ЕС 
с 30 % до 2025 г. и с 50 % до 2030 г. Независимо, че посочените количествени цели не са 
задължителни, като се вземат предвид екологичните, социалните и икономическите 
ползи от предотвратяването на хранителните отпадъци, се изисква държавите членки да 
въведат в своите програми за предотвратяване на отпадъците конкретни мерки за 
предотвратяване на хранителните отпадъци, включително информационни и 
образователни кампании, които показват начините за предотвратяване на хранителните 
отпадъци. Освен това държавите членки трябва да измерват напредъка в намаляването на 
хранителните отпадъци. За предотвратяване на хранителните отпадъци държавите 
членки следва да предвидят стимули за събиране на непродадените хранителни продукти 
на всички етапи от веригата на доставка на храни, както и за тяхното безопасно 
преразпределяне, включително на благотворителни организации. С цел намаляване на 
хранителните отпадъци от особено значение е да се повиши информираността на 
потребителите относно значението на датата на трайност („годно до“ и „най-добър до“).  

 

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

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

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. 
 Закон за храните.  

 

Законът за управление на отпадъците не включва определение за „хранителни 
отпадъци“, а хранителните отпадъци са включени в определението за „биоотпадъци“. 

Съгласно това определение хранителните отпадъци обхващат: „хранителни и кухненски 
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отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и 
търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-

вкусовата промишленост.“ Директива ЕС 2018/851 дава следното определение: 
„хранителни отпадъци“ са всички храни, които са се превърнали в отпадъци“ и препраща 
към определението за „храни“в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета: 
„По смисъла на настоящия регламент „храни“ (или „хранителни продукти“) означава 
всяко вещество или продукт, независимо дали е преработен или не, частично преработен 
или непреработен, който е предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман 
от хора. Понятието „храни“ включва напитки, дъвки и всякакви вещества, включително 
вода, които са умишлено вложени в храните по време на тяхното производство, 
приготовление или обработка. То включва водата след точката на съответствие, съгласно 
определението в член 6 от Директива 98/83/ЕО и без да се засягат изискванията на 
Директиви 80/778/ЕИО и 98/83/ЕО. 
Общото количество на хранителните отпадъци в страната през 2018 г. възлиза на близо 
500 хил. тона, от които близо 57% са хранителните отпадъци с битов характер.  
Следва да се отбележи, че в количествата на последните не са включени потенциалните 
количества на хранителни отпадъци, които може да се предположи се съдържат в „ситна 
фракция<4см“ (която се отчита в Националната методология за морфологичен анализ на 
битовите отпадъци). 
Домакинствата са основният източник на образуване на хранителни отпадъци и в 
страната и в ЕС, следвани от сектора на преработка и производство на храни.  
Ето защо намаляването на количествата хранителни отпадъци е необходимо по всички 
източници на образуване и най-вече хранителните отпадъци с битов характер и от 
преработка и производство на храни. 
В Подпрограмата за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци са 
предвидени основно меки мерки. В преобладаващата си част те имат информационно-

образователен и административно-регулаторен характер. Мерките са насочени към 
различни целеви групи, в т.ч. общински звена, публични институции и домакинства  
Изпълнението на мерките ще допринесе за:  
- подобряване на качеството на информацията и проследяването по отношение на 
количествата образувани, повторно използвани, рециклирани и оползотворени 
хранителни отпадъци;  

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

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

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

 

 

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

Оперативна/и цел/и: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци 

Текущи индикатори  

Целеви индикатори Намаляване на хранителните отпадъци с 30% до 2025 г.  и с 50 % до 2030 г 
 

Мярка 
Дейности 
/мерки/ 

Бюджет 
(лева) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализац
ия 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньо
р 

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

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

 Общински 
бюджет 

2022 -

2028  

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

Брой общински 
звена и др. 
разработени 
планове/изпълнили 
мерки  

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

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

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

  2022 - 

2028 

Обществеността 
е информирана 
за ползите от 

намаляване на 
хранителните 
отпадъци и 

разделно 

имсъбиране  

Изготвяне на  
информация 

Публикуване 
на интернет 
страницита на 
общината на 
информация 

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

 

Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци води до 
минимизиране на количествата на рециклируемите отпадъци в общия поток на 
отпадъците, постъпващи на депо. 
Формулирането на количествени цели за рециклиране и оползотворяване, засягащи 
определени приоритетни потоци отпадъци е практическа мярка за налагане на 
рециклирането/оползотворяването. 
Въвеждането на разделно събиране, при източника на генериране на отпадъци, ще 
доведе до увеличаване количествата на събираните фракции. Прилагането на схеми за 
разделно събиране от една страна ще бъде организирано на база на принципа 
„отговорност на производителите”, като задължение на производителите и вносителите 
на стоки, след крайната употреба, на които се образуват масово разпространени 
отпадъци, и плащащи продуктови такси на фирми по оползотворяване. От друга страна 
стои като задължение на общините да организират системи за разделно събиране на 
отпадъците. 
Приоритет ще има въвеждането на схеми за разделно събиране и рециклиране за 
следните групи отпадъци: 

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

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

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

нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, луминесцентни лампи и 
др. 
Целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, определени в НПУО 2014-2020 г. предвиждаха до 1 
януари 2020 г. най-малко 50 на сто от общото тегло на отпадъците от хартия и картон, 
метал, пластмаса и стъкло да бъде включено в подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на отпадъчни материали. Целта се оказа амбициозна и малко общини 
успяха да я достигнат в рамките на програмния период. Новата европейска цел за 
пластмасовите отпадъци е минимум 50% от количеството на отпадъчните пластмасови 
опаковки да се рециклира до 2025 г. 
Общите количества на отпадъците от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло и 
съответните цели за рециклиране са изчислени поотделно за всеки регион за 
управление на отпадъците и общо за страната. 
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Изпълнението на целите за рециклиране ще бъде осъществено чрез: 
• Количества, събрани от системите за разделно събиране с контейнери, 

поставени от организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки и общините; 
• Количества разделно събрани отпадъци от пунктове за вторични суровини и 

търговски обекти; 
• Отпадъци, отделени в регионалната инсталация за сепариране на смесени 

битови отпадъци. 
Въвеждане на система за разделно събиране и събрани от системите за разделно 

събиране с контейнери за един жител средно за година към 2027 г. е съобразено с 
новите европейски цели, заложени в Рамковата директива за отпадъците. 

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

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

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

Община Нова Загора ще предприеме допълнителни действия в следните 
направления: 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Стратегическа цел: 2 Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 

Оперативна/и цел/и: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, 
рециклиране и оползотворяване на отпадъците 

Текущи индикатори 2018 г. - минимум 16% от общото тегло на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и 
стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране. 

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

 

Мярка 
Дейности 

/мерки/ 
Бюджет 

(лева) 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализаци
я 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

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

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

 Организация по 
оползотворяване 
на отпадъци от 
опаковки (ООп) 

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

Брой жители 
обхванати в 
системата за 
разделно събиране 
на отпадъци  

Брой жители 
обхванати в 
системата за 
разделно 
събиране на 
отпадъци  

Кмет Организации по 
оползотворяване 

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

  

2022-2028 

Осигурен данъчен 
стимул за до 
макинствата 

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

Брой 

домакинства 

получили 

данъчен 

стимул за 

такса 

„Битови 

отпадъци” за 

разделно 

събиране на 

отпадъци 

Общинск
и 

съвет 

Община 
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отпадъци от 
хартия, метали, 
пластмаса и 
стъкло 

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

сметката на 
общината  

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

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

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

Кмет  
Общинск
и съвет 

 

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

 Организация по 
оползотворяван
е на отпадъци 
от опаковки 
(ООООп) 

2021-2028 

Разширена 
система за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки 

Брой 

администрат 
ивни, 
държавни и 
обществени 
сгради, обхванати 
в системата за 
разделно събиране 
на отпадъци 

Брой 

администрат 
ивни, 
държавни и 
обществени 
сгради, 
обхванати в 
системата за 
разделно 
събиране на 
отпадъци 

Организа
ция 

по 

оползотво
ряв ане на 
отпадъци 
от 
опаковки 

Администра 

ции 

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

  

ежегодно Осъществен 

контрол 

Брой 

Извършени 

тематични 

проверки 

Брой 

извършени 

тематични 

проверки 

Отдел 
„ЕЧО“ 

Община 

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

  

ежегодно Общината да 
разполага с 
информация 

за 

количествата 
разделно събрани 
отпадъци на 
нейната 

Количества 
разделно събрани 
отпадъци в кг/тон 

Количества 
разделно 
събрани 
отпадъци в 
кг/тон 

Отдел 
„ЕЧО“ 

Организаци я по 
оползотворя ване 
на отпадъци от 
опаковки 
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за рециклиране 
отпадъци 

територията 

1.7 Системи за 
събиране на масово 
разпространени 
отпадъци от 
домакинствата  

 Общински 

бюджет 

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

Сключени 
договори с 
лицензирана 
фирма 

Количества 

събрани 

разделно 

масово 

разпространен 
отпадъци 

Кмет 

Отдел 
„ЕЧО“ 

 

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

рециклируемите 
отпадъци 

 Общински 

бюджет 

постоянен 
до 2028 г. 

Гражданите и 
фирмите са 
запознати с 
ползите от 
разделното 
събиране 

Брой 

реализирани 
дейности от 
годишния план за 
действие 

Проведени 
минимум 5 
информацио 
нни 

кампании 

Община Медии 

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

  постоянен 
до 2028 г. 

Намаляване 
количеството 
на 
рециклируем ите 
отпадъци в 
смесения битов 
отпадък 

Брой 

наложени санкции 
за нерегламенти 
рано 

изхвърляне на 
отпадъци 

Брой 

наложени 
санкции за 
нерегламент 
ирано 
изхвърляне на 
отпадъци 

Отдел 
„ЕЧО“ 

 

 1.10. Системи за 
събиране опасни 

отпадъци от 
домакинствата  
 

 Общински 

бюджет 
2021-2028 Общината 

разполага с 
допълнителни 
възможности за 
разделно 
събиране и 
отчитане на 
опасните 
отпадъци от 
домакинствата 

 

Сключен договор с 
лицензирана 
фирма 

Количества 

събрани 

опасни 
отпадъци от 
домакинствата  

Кмет 
Отдел 
„ЕЧО“ 
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 1.11. Актуализиране 
при необходимост на 
Наредбиата за 
управление на 
отпадъците  на 
общината за 
нормативно 
изискване 
административните, 
стопанските, 
търговските и 
др.подобни обекти в 
населени места над 
10 000 жители да 
събират разделно 
най-малко 
отпадъците от хартия 
и картон, метали, 
пластмаса, стъкло и 
зелени биоотпадъци 
и да сключат 
договори за 
предаването им с 
лица, притежаващи 
регистрационен/разр
ешителен документ 
по ЗУО за 
осъществяване на 
съответната дейност 

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

Актуализиране на 
наредбата  

Приета 
актуализация 
на наредбата  

Общинск
и съвет 

Отдел „ЕЧО“ 

 1.12. Извършване на 
проверки за спазване 
на изискванията от 
административните, 
стопанските, 
търговските и 
др.подобни обекти в 
населени места над 
10 000 жители да 
събират разделно 
най-малко 

  2022-2028  Административни
те, стопанските, 
търговските и 
др.подобни 
обекти в населени 
места над 10 000 
жители събират 
разделно най-
малко отпадъците 
от хартия и 
картон, метали, 

Брой проверки, 
извършени от 
общинските 
контролни органи; 
брой наложени 
глоби 

Брой проверки, 
извършени от 
общинските 
контролни 
органи; брой 
наложени 
глоби 

Отдел 
„ЕЧО“ 
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отпадъците от хартия 
и картон, метали, 
пластмаса, стъкло и 
зелени биоотпадъци 
и да сключат 
договори за 
предаването им  

пластмаса, стъкло 
и зелени 
биоотпадъци и 
сключат договори 
за предаването им 

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

 Общински 
бюджети  

Ежегодно 
до 2028 г.  

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

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

Допълнителни 
количества 
разделно 
събрани 
отпадъци от 
общините 

Отдел 
„ЕЧО“ 

Организации по 
оползотворяване 

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

  Ежегодно 
до 2028 г.  

Служителите са 
обучени относно 
осъществяваната 
от тях контролна 
дейност  

Брой проведени 
обучения; брой 
обучени 
служители;  

Брой 
проведени 
обучения; брой 
обучени 
служители; 

Отдел 
„ЕЧО“ 

 

 15. Създаване и 
поддържане на 
електронен регистър 

на търговските, 
административните, 
стопански и други 
подобни обекти в , 
които трябва да 
събират разделно 
отпадъците си и да 
сключват договори за 
предаването им  
 

 

 

 

 Общински 
бюджет  

2025  Общиата има 
информация за 
обхвата на 
обектите, които 
подлежат на 
контрол  

по нормативната 
уредба за 
управление на 
отпадъците  
 

Създаване на 
регисътър на 
обектите, които 
подлежат на 
контрол по 
управление на 
отпадъците 

 Създаден  
регисътър на 
обектите, 
които 
подлежат на 
контрол по 
управление на 
отпадъците 

Отдел 
„ЕЧО“ 
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 16. Контрол за 
изпълнение на 
изискванията на 
общинската наредба 
за управление на 
отпадъците относно 
разделното събиране 
и подготовката за 
повторна употреба на 
битовите отпадъци  

  Ежегодно 
до 2028 г.  

Извършена 
контролна 

 дейност по 
управление на 
отпадъците  

Брой проверки, 
извършени от 
общинските 
контролни органи; 
брой наложени 
глоби 

Брой проверки, 
извършени от 
общинските 
контролни 
органи; брой 
наложени 
глоби 

Отдел 
„ЕЧО“ 

 

 17. Осигуряване на 
необходимото 
техническо 
оборудване за с което 
служителите 
отговарящи за 
отпадъците да 
извършват проверки  

 Общински 
бюджет  

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

Брой предоставено 
оборудване  

Брой 
предоставено 
оборудване 

Кмет  

 18. Подновяване  на 
договори за 
организирани  
площадки за 
безвъзмездно 
предаване на 
разделно събрани 
отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни 
отпадъци, и други 
разделно събрани 
отпадъци  

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

Брой използвани  
площадки  

Брой  
използвани 
площадки за 
предаване на 
разделно 
събрани 
отпадъци  

Кмет   

          

2. Използване на 
разяснителни 
кампании и 
предоставяне на 
информация, 

2.1. Информиране на 
населението за реда, 
начина и ползите от 
разделно събиране на 
отпадъците  

  2021 - 

2028 

Обществеността е 
информирана  

за реда, начина и 
ползите от 
разделното 

Изготвяне на  
информация 

Публикуване 
на интернет 
страницита на 
общината на 
информация 

Отдел 
„ЕЧО“ 
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насочена към 
широката 
общественост  

 събиране и 
оползотворяване 
на битовите 
отпадъци  
 

Информиране на 
населението за 
точните 
местонахождения на 
площадките за 
безвъзмездно 
предаване на 
разделно събрани 
отпадъци, вид и 
количество на 
отпадъците, които да 
се оставят на тези 
площадки и др.  

  2021 -

2028  

Обществеността е 
информирана 
относно 
местонахождение
то на площадките 
за безвъзмездно 
предаване на 
разделно събрани 
отпадъци и вида и 
количествата на 
отпадъците, които 
могат да бъдат 
предавани  

Изготвяне на  
информация за 
местонахождениет
о на площадките за 
разделно събрани 
отпадъци и вида и 
количествата на 
събираните 
отпадъци 

 Публикуване 
на интернет 
страницита на 
общината на 
информация за 
местонахожден
ието на 
площадките за 
разделно 
събрани 
отпадъци и 
вида и 
количествата 
на събираните 
отпадъци 

Отдел 
„ЕЧО“ 
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5.2.4. ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИТОВИ БИОРАЗГРАДИМИ И 

БИООТПАДЪЦИ 

 

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

„Биоотпадъците“ са част от биоразградимите битови отпадъци и по-конкретно 
отпадъците от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от 
домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, 
както и подобни отпадъци от предприятията на хранително - вкусовата промишленост. 

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

Съгласно §1, т.2 от ДР на ЗУО „Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от 
парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, 
ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и 
подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост. 

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

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

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

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

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

Разделно събиране на битови био-отпадъци 

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

Прието бе, че системата за разделно събиране на битови био-отпадъци ще бъде 
въведена до 2019 г. и участието на населението в разделното събиране ще е съобразено 
с изграждането на съответните инсталации. Тази цел не беше постигната и предстои 
изграждане на регионални и общински компостиращи инсталации през периода до 2027 
г. От системата за разделно събиране са изключени домакинствата, които прилагат 
домашно компостиране. 
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В подпрограмата за достигане на целите и изискванията за биоразградимите 
отпадъци са предвидени мерки, които условно могат да бъда класифицирани като 
инвестиционни мерки и „меки“ мерки. 

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

Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци в общината и 
инсталация за анаеробно разграждане към РСУО; 

• Закупуване и предоставяне на домакинствата на компостери за домашно 
компостиране; 

• Закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци и транспортни 
средства за превоз на разделно събрани биоотпадъци. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Стратегическа цел: 2 Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 

Оперативна/и цел/и: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, 
рециклиране и оползотворяване на отпадъците 

Текущи индикатори 2018 г. - 77% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в общината са разделно събрани и 
оползотворени 

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

 

Мярка 
Дейности 

/мерки/ 
Бюджет 

(лева) 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализаци

я 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

1. Достигане на 
националните 
цели и 

изискванията за 
биоразградимите, 
в т.ч. за 

биоотпадъците до 
2028 г. 

1.1. Кандидатстване  
за финансиране 
изграждане на 
инсталация за 
компостиране на 
зелени отпадъци или 
сключване на договор 
със съществуваща 
такава 

 Държавен 
бюджет 

Отчисления по 
чл.64 от ЗУО 
Общински 
бюджет 

2021-2028 Отпуснати 
средства за 
инсталация за 
компостиране  
Сключен договор 
с компостираща 
инсталация.  
Намаляване на 

депонираните 

биоразградими 

отпадъци 

 Кандидатстване  
за финансиране 

Сключен 
договор с 
компостираща 
инсталация.   

Кмет 

 

 

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

  2023 Достигнати 
нормативно 
определените 
изисквания за 
разделно събиране 
на зелените 
отпадъци 

Подготвени 
изменения в 
Наредбата за 
управление на 
отпадъците на 
територията на 
Община Нова 
Загора 

Приети 
изменения в 
Наредбата за 
управление на 
отпадъците на 
територията на 
Община Нова 
загора 

Общинск
и 

съвет 

 

1.3. Обособяване на   2021-2028 Обособени Проучване на места Брой обособени Община  
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площадки за 
растителни отпадъци 
в населениет места  

площадки за 
растителни 
отпадъци 

места за площадки 
за растителни 
отпадъци  в 
населените места 

площадки за 
растителни 
отпадъци в 
населените 
места 

 1.4. Проучване 
възможността за 
анаеробно третиране 
на хранителните 
отпадъци на 
регионален принцип 
или в  частни 
инсталации 

 МОСВ 

ОП ООС 

2021-2028 Изградена 
инсталация за 
анаеробно 
третиране на 
хранителните 
отпадъци на 
регионален 
принцип или в  
частни инсталации 

Етапи на СМР Въведена в 
експлоатация 1 
брой 

Инсталация или 
ползване на 
частна 
инсталация 

Отдел 
„ЕЧО“ 

РС РЦУО 

 1.5. Изпълнение на 
информационни 
кампании за 
обществеността 

 

 Ежегодно до 
2028 

ОО 
изпълняват 
одобренит

е им 
програми, 

вкл. в 
частта за 

информир
ане на 

обществен
остта 

Брой проведени 
информационни 
кампании от ОО 

на МРО 

Повишена 
информираността 
на обществеността 

Ежегодно до 
2028 

Организа
ции по 

оползотво
ряване на 
отпадъци

те 

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

 

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

 Отпадъци от опаковки  
 ИУМПС  
 ИУЕЕО  
 Отпадъчни масла и нефтопродукти  
 Отпадъци от гуми  
 Отпадъци от батерии и акумулатори  

 

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

Разработването на настоящата подпрограма е нормативно  изискване на Националния 
план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. и следва да включва мерки за 
предотвратяване и повторна употреба.  
За разлика от останалите МРО, в управлението на отпадъците от опаковки общините 
имат значително по-активно участие и задължения като една от основните 
заинтересовани страни, което изисква много по-добра координация между всички 
участници в процеса на управление на отпадъците от опаковки. В случай че нямат 
сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, общините 
са длъжни да разработват и изпълняват сами програми за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки и да предоставят ежегодно информация на МОСВ в тази връзка.  
Всички МРО, с изключение на отпадъците от опаковки, се образуват в резултат на 
употребата на самия продукт, пуснат на пазара, който след употребата се превръща в 
отпадък. Отпадъците от опаковки са резултатът от употребата на продукти, които са 
опаковани и именно опаковките, а не самите продукти са предмет на изискванията за 
рециклиране и оползотворяване. В допълнение при опаковките става въпрос за 
изключително широк диапазон от опаковани продукти – десетки хиляди вида, от които 
се генерират отпадъците от опаковки, което допълнително усложнява организирането 
на системите за разделното им събиране.  
 

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

Специфичен показател, измерващ ефективността на работа на системата за управление 
на отпадъците от опаковки, е процентът на рециклираните отпадъци от опаковки 
спрямо генерираните. Средно за страните от ЕС стойността на този показател е 60,4% 
за 2008г. и 67,5% 2017 г. За страната ни този процент нараства от 50.3% през 2008г. на 
65,6% през 2017 г., като от 2010 до 2017 г. стойността на показателя се движи около 
средната стойност на показателя за държавите от ЕС. През десетгодишния период 2008-

2018г. България изпълнява, целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от 
опаковки. Ежегодно ИАОС подготвят и публикуват на интернет страницата си доклад 
за степента на достигане на целите и за управлението на отпадъците от опаковки. 

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

През 2012 г. с приемането на новия Закон за управление на отпадъците се въведе 
изискването ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради в населените места с над 5 000 ж. и курортните места да 
събират разделно получените от дейността им отпадъци от хартия и картон, стъкло, 
пластмаси, дърво и метали на територията на обекта и да ги предават в съответствие с 
изискванията на наредбата по чл. 22 ЗУО – общинските наредби за управление на 
отпадъците. Изключение от посоченото изискване се допуска за населени места, в 
които няма изградена система за разделно събиране на същите отпадъци от 
домакинствата.  
От представените информация и данни могат да се формулират следните основни 
изводи:  

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

 В резултат на създадената схема за разделно събиране и оползотворяване на 
отпадъците от опаковки България е на средното ниво на рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците от опаковки, и изпълнява заложените в 
европейското и националното законодателство цели.  
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 България е с много по-благоприятна стойност на показателя генерирани 
отпадъци на жител в сравнение със средноевропейското ниво.  

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

 

Препоръки за ключови действия  
 

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

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

Необходимо е да се подобрят и разширят системите за разделно събиране на 
отпадъците от опаковки, предвид нарастването на количествените цели за рециклиране 
и оползотворяване на отпадъците от опаковки, както и специфичните цели за разделно 
събиране на пластмасовите бутилки за еднократна употреба до 3 литра.  
Общините следва да фокусират вниманието си върху прилагащите и контролните 
механизми за спазване на изискванията от търговски обекти, производствени, 
стопански и административни сгради да събират разделно отпадъците си от опаковки и 
да ги предават на оторизирани за целта лица за последващо рециклиране и 
оползотворяване. Това ще доведе не само до екологични ползи (нараснали количества 
разделно събрани отпадъци от опаковки), но и до намаляване на разходите на общините 
за третиране на битовите отпадъци поради намалени количества битови отпадъци, 
извозването и третирането на които общините трябва да финансират.  
Бизнесът за производство на пластмасови бутилки за еднократна употреба трябва да 
пренастрои производството си с оглед достигане на целите за влагане на рециклирана 
пластмаса при производството на пластмасови бутилки за еднократна употреба. Следва 
да се определи компетентният държавен орган за контрол спазването на това изискване, 
като на този орган се осигури обучение, методически ръководства за контрол и други 
необходими ресурси – човешки, финансови, технически и др. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ 

 

Стратегическа цел: 2 Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 

Оперативна/и цел/и: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, 
рециклиране и оползотворяване на отпадъците 

Текущи индикатори 2018г. - минимум 25% от общото тегло на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 
са подготвени за повторна употреба и рециклиране. 

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

 

Мярка 
Дейности 

/мерки/ 
Бюджет 

(лева) 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализаци

я 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

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

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

 Организация по 
оползотворяван
е на отпадъци от 
опаковки (ООп) 

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

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

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

Организа
ция 

 

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

  2021-2028 Система за 
разделно събиране 
на отпадъци от 
опаковки 

Количество 
разделно събрани 
отпадъци по видове 
в кг 

Количество 
разделно 
събрани 
отпадъци по 
видове в кг 

Отдел 
„ЕЧО“ 

 

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

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

Разработване на 
конкретни 
механизми  

Всички 
задължени 
търговски и 
други подобни 
обекти прилагат 
изискванията за 
разделно 
събиране на 
отпадъците от 
хартия и картон, 

Кмет 

Отдел 
„ЕЧО“ 
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и картон, стъкло, 
пластмаси, дърво и 
метали, вкл. отпадъци 
от опаковки от 
същите материали, и 
осъществяване на 
контрол и налагане на 
предписания/глоби в  

стъкло, 
пластмаси, дърво 
и метали, вкл. 
отпадъци от 
опаковки от 
същите 
материали  
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5.2.6. ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ 

РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ 
 

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

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

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

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

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

 

Отпадъците от строителството и разрушаването във висока степен подлежат на 
рециклиране и повторна употреба. Така от проблем за околната среда, те могат да се 
превърнат в ресурс. Това е основен подход в устойчивото управление на отпадъците, 
наложен от активната политика на ЕС в това направление. Според РДО до 2020 г. 
подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 
материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване, следва да се увеличи 
най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват незамърсени почви, земни и 
скални маси от изкопи в естествено състояние. Същите цели са залегнали в ЗУО, но не 
са постигнати и ще бъдат преформулирани за периода до 2027 г. 
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, Обн. ДВ.. бр.98 от 8 Декември 2017 г., определя някои 
допълнителни изисквания за управлението на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали в строителството. Съгласно сроковете, определени 
в ЗУО в тази наредба се регламентират конкретни цели за оползотворяване на 
определени видове строителни отпадъци и етапите за тяхното изпълнение. 
С наредбата се регламентират: 

1. създаването на система за управление и контрол на дейностите по събиране, 
транспортиране и третиране на строителните отпадъци (СО); 
2. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в 

строителството; 
3. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на 

строежи. 
Целта на наредбата е: 

1. да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха, водите и почвите, както 
и да се ограничи рискът за човешкото здраве и околната среда в резултат на 
събирането, третирането и транспортирането на СО; 
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2. да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите 
по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети на 
национално ниво до момента, а именно: 

• за първи път е разработен и одобрен Национален стратегически план за 
управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република 
България за периода 2011-2020 г.; 

• одобрени са нормативни разпоредби в ЗУО и в Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. В тях са 
разграничени ясно отговорностите на общинските, регионалните и централните 
институции. 
Условията и редът за събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на 
СО на територията на съответната община се определят с наредбата по чл. 22 ЗУО. 
Община ННова Загора, както и другите общини в страната имат следните 
отговорности, произтичащи от ЗУО и Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали: 

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

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

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

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

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

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

отпадъци ни показват, че община Нова Загора, както преобладаващата част от 
общините, а и фирмите в страната, депонират строителните си отпадъци 
нерегламентирано. На територията на общината, както и в региона все още няма 
инсталация за рециклиране на строителните отпадъци. За това е необходимо Общината 
да направи проучване за възможностите за рециклиране на строителните отпадъци в 
териториално близки райони или изграждане на собствена инсталация, както и за 
оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, рекултивация на нарушени 
терени и стари депа и други подобни и информиране на гражданите и организациите, 
чрез публикации на интернет страницата си. 

            В Наредба №2 за управление на отпадъците на територията  на община Нова 
Загора доп. и изм. с Решение № 474/20.09.2010 г.; и Наредба за принудително 
изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на 
територията на Община Нова Загора, подробно са описани дейностите по управление 
на строителните отпадъци в общината. 
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В законодателството е регламентирано, че разходите за управление на отпадъците от 
строителство и разрушаване, следва да се поемат от притежателите на отпадъците. В 
тази връзка доставянето на отпадъците до съоръженията за третиране и заплащането на 
цената за приемането им е задължение на съответния притежател. В условията на 
общината е възможно приемането на отпадъци да става срещу заплащане на услуги по 
разполагане на контейнери на мястото на образуването и извозването им до площадки 
за временно съхранение или директно до съоръжения. Размерът на заплащането ще 
зависи от транспортните разстояния и ще бъде по- висок за малките населени места. 
Следователно необходимо е да бъдат предприети мерки за предотвратяване 
възникването на нерегламентирани сметища. Препоръчва се тези мерки да са насочени 
към предотвратяване на тези практики във възможно най-ранен етап, например чрез 
изискване на договор за предаване на отпадъци преди издаване на разрешението за 
строеж или с плана за управление на отпадъците при разрушаване на сгради. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Стратегическа цел: 2 Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 

Оперативна/и цел/и: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, 
рециклиране и оползотворяване на отпадъците 

Текущи индикатори Ежегодно отчитане на количествата рециклирани строителни материали, вложени в строежите с 
възложител Нова Загора, съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци 
и за влагане на рециклирани строителни материали. 
Брой одобрени от Община Нова Загора инвестиционни проекти с включен План за управление на 
строителните отпадъци 

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

 

Мярка 
Дейности 

/мерки/ 
Бюджет 

(лева) 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализаци
я 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

1.Увеличаване на 

количествата 

рециклирани и 

оползотворени 

отпадъци от 

строителните 

дейности 

1.1. Прилагане на 

контрол за 

изпълнение 

изискванията на 

Наредбата за 

строителните 

отпадъци и за 

влагане на 

рециклирани 

строителни 

материали 

-  2021-2028 Осъществен 

контрол за 

изпълнение 

изискванията на 

ЗУО относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителните 

отпадъци и за 

влагане на 

рециклирани 

строителни 

материали 

брой 

извършени 

проверки; 
брой наложени 

санкции; 
брой 

съставени 

предписания 

Количества 

рециклирани 

строителни 

материали 

Отдел 
"Територ
иално и 
селищно 
устройств
о и 
контрол 
на 
строителс
твото" 

Възложители 

на 

инвестицион 

ни проекти 

 

1.2. Изграждане или 
сключване на договор 
с площадка за 
третиране  на 
строителните 

 

Общински 
бюджет 
Отчисления по 
чл.64 от ЗУО 

2021 - 

2028 

Третиране  на 
строителни 
отпадъци на 
специализирана 
площадка 

Изградена 
инсталация за 
оползотворяване 
или система за 
раздробяване на 

Изградена 
инсталация за 
оползотворяван
е или система 
за раздробяване 

Община РСУО 

Концесия 
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отпадъци строителни 
отпадъци. Сключен 
договор 

на строителни 
отпадъци. 

Сключен 
договор 

1.3. Отреждане  
временни площадки 

или определяне на 
места в населените 
места на общината, на 
които гражданите да 
могат да оставят 
разделно събрани 
строителни отпадъци 
от малки ремонтни 
дейности. 

 Общински 

бюджет 

2021 - 

2028 

Гражданите не 
изхвърлят 
строителните 
отпадъци в 
контейнерите за 
битови отпадъци. 
Отпадъците се 
събират на 
временни 
площадки, с цел 
рециклиране и/или 
повторна 
употреба. 

Брой осигурени 
временни 
площадки или 
места за строителни 
отпадъци от малки 
ремонти 

Брой осигурени 
временни 
площадки или 
места за 
строителни 
отпадъци от 
малки ремонти 

Община Граждани 

1.4. Проучване за 

възможностите за 

рециклиране на 

строителните 

отпадъци в 

териториално 

близки райони, 
както и за 

оползотворяване 

на строителни 

отпадъци в 

обратни насипи, 
рекултивация на 

нарушени терени и 

стари депа и други 

подобни терени. 

- Общински 

бюджет 

2021-2027 Осигурена  

възможност за 

рециклиране на 

строителните  

отпадъци в 

териториално  

близки райони, 
както и за 

оползотворяване 

на строителни 

отпадъци в 

обратни насипи, 
рекултивация на 

нарушени терени 

и стари депа и 

други подобни 

терени.  

Направено 

проучване 

Количества 

рециклирани 

и/или 

оползотворени 

строителни 

материали 

Отдел 
"Територ
иално и 
селищно 
устройств
о и 
контрол 
на 
строителс
твото“ 

Отдел 
„ЕЧО“ 
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5.2.7. ПОДПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА 
ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 

Депонирането на отпадъците стои на най-ниското ниво в йерархията на управление 
на отпадъците, въведена с европейското и с националното законодателство. 

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

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

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

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

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

отпадъци чрез разделното им събиране и предаване за обезвреждане. 
 

Община Нова Загора е сред общините в България, които вече спазват изискванията за 
депониране на битовите отпадъци на депа, които отговарят на европейските и 
националните изисквания за намаляване и предотвратяване на риска от депонираните 
отпадъци чрез ползване на модерно регионалното депо Ямбол от края на 2015 г. 
Експлоатационният период на изградената клетка на регионалното депо по ОПОС 
2007-2013 е до 2025 г., поради което за програмния период общината не е необходимо 
да предприема мерки за осигуряване на нова клетка, а на площадката на депото е 
наличен  терен и за друга клетка. 
Община Нова Загора извърши техническа и биологична рекултивация на старото 
общинското депо.  

В рамките на проекта за рекултивация е изграждена и система за мониторинг на 
компонентите на околната среда, съгласно изискванията на ЗУО и Наредбата за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и 
инсталации за третиране на отпадъци за последващ 30-годишен мониторинг. 
Дейностите по последващия мониторинг на закритото депо общината е възложена на 
външен изпълнител. 
След като в общината беше въведено организирано сметосъбиране на 100% на 
населението от общината, драстично намаля изхвърлянето на битови отпадъци на 
нерегламентирани места.  
На територията на община Нова Загора има една фунционираща пречиствателна станция 
за отпадъчни води на град  Нова Загора. 

Към настоящия момент обезводнените утайки от ПСОВ се обезвреждат чрез 
депониране.  
Формираните неопасни утайки могат да бъдат оползотворени за рекултивация, в 
земеделието и в горското стопанство. 
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Част от мерките от предходните подпрограми, свързани с подобряване на 
йерархията на управление на битовите отпадъци на община Нова Загора - 

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

 

Стратегическа цел: 3 Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо чиста и безопасна околна среда 

 

Оперативна/и цел/и: Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци 

 

Текущи индикатори Количество образувани битови отпадъци в тон за година – 11 972 тона за 2020 година; 
Норма на натрупване на битови отпадъци в община Нова Загора през 2020 г. – 444 кг/ж/год. 

Целеви индикатори Количеството на депонираните битови отпадъци до 2028 г. да е намалено до 45 на сто или 
по-малко от общото количество образувани битови отпадъци (по тегло) 

  
Мярка 

Дейности/Мерки/ 
Бюджет 

(лв.) 

Източници 
на 

финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорна 
институция 

Водеща 

Отговорна 
институция 

Партньор 
Текущи Целеви 

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

1.1.Осъществяване 
на контрол и 
наблюдение на 
параметрите на 
околната среда в 
района на 
закритото депо за 
неопасни 
отпадъци  

25 000 Общински 
бюджет 

2021 - 2028 Показване 
актуалното 
състояние  на 
параметрите на 
околната среда 
по плана за 
мониторинг 

Извършване на 

пробонабирания 
по план за 
мониторинг 

Доклад за 
извършен 
мониторинг 

Отдел „ЕЧО“  

 1.2.Осъществяване 
на контрол и 
наблюдение на 
параметрите на 
околната среда в 
района на  
Регионално депо 
за неопасни 
отпадъци Ямбол 

25 000 Общински 
бюджет 

2021 - 2028 Показване 
актуалното 
състояние  на 
параметрите на 
околната среда 
по плана за 
мониторинг 

Извършване на 
пробонабирания 
по план за 
мониторинг 

Доклад за 
извършен 
мониторинг 

Отдел „ЕЧО“  
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА  
И НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 

 1.3.Подготовка и 
изпълнение на 
проект за 
закриване и 
рекултивация на 
клетка№1 на 
Регионално депо 
за неопасни 
отпадъци Ямбол 
/участие на 
община Нова 
Загора/ 

100 000 Общински 
бюджет/  

отчисления 
по чл.60 от 

ЗУО 

2025 - 2028 Възложено 
изпълнение на 
рекултивация на 
клетка№1 на 
Регионално 
депо за 
неопасни 
отпадъциЯмбол 

Етапи на 
отчитане на 
СМР 

Акт за 
приключено 
строителство 

Кмет Общини от 
Регионално 
сдружение 

Ямбол 

 1.4.Изграждане на 
клетка№2 на 
Регионално депо 
за неопасни 
отпадъци Ямбол 
/участие на 
община Нова 
Загора/ 

600 000 Общински 
бюджет/  

отчисления 
по чл.60 от 

ЗУО 

2021 - 2028 Осигурен 
капацитет за 
депониране на 
остатъчните 
битови 
отпадъци  

Етапи на 
отчитане на 
СМР 

Акт за 
приключено 
строителство  

Кмет Общини от 
Регионално 
сдружение 

Ямбол 

 1.5.Реконструкция 
на утайковото 
стопанство на 
ПСОВ Нова 
Загора 

10 700 000 ОС 1 

Оперативна 
програма 

ООС 

2021-2023 Модернизирано 
утайково 
стопанство 

Намален обем 
на утайките,  
улеснено 
търтиране, 
повишено 
оползотворяване 

Етапи на 
отчитане на 
СМР 

Акт за 
приключено 
строителство 

„ВиК-Сливен“   

 1.6.Сключване на 
договор за система 

за разделно 
събиране на 
опасните отпадъци 
от бита с мобилни 
пунктове 

25 000 Общински 
бюджет  

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

Брой  кампании Приети 
количества 
опасни 
отпадъци от 
бита 

Кмет 

Отдел „ЕЧО“ 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА  
И НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 

 1.7.Обезвреждане 
на УОЗ пестициди 
и залежали 
пестициди, 
намиращи се в 
стоманобетонни 
контейнери (ББ-

кубове) с 
нарушена цялост 

 

 ПУДООС  2028  Обезвредени 
УОЗ пестициди 
и залежали 
пестициди, 
намиращи се в 
стоманобетонни 
контейнери (ББ-

кубове) с 
нарушена 
цялост  

% на 
обезвредени 
пестициди и 
залежали 
пестициди  

100% 

обезвредени 
пестициди и 
залежали 
пестициди  

Кмет 

Отдел „ЕЧО“ 

ПУДООС  

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

800 000 Общински 
бюджет  

2021 - 2028  Намален риск за 
околната среда 
от депонирани 
отпадъци 

Рехабилитация 
на замърсени с 
отпадъци 
терени около 
населените 
места в 
общината 

Брой 
рехабилитирани 
терени 

Кмет 

Отдел „ЕЧО“ 

 

 1.9.Оптимизиране 
на регионалната 
система за 
управление на 
отпадъците в т.ч . 
„умно“ 

сметосъбиране, 
сметоизвозване 

 Общински 
бюджет  

2021 - 2028  Оптимизиране 
на системата за 
сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Проучване за 
„умно“ 

управление на 
сметосъбира и 
сметоизвозване 

Въведено 
„умно“ 

управление на 
сметосъбира и 
сметоизвозване 

Кмет 

Отдел „ЕЧО“ 
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6. Координация с други планове и програми 

 

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

1.  „Нова стратегическа програма на ЕС за периода 2019—2024 г.“ 

На заседанието си в Брюксел на 20 юни 2019 г. Европейският съвет постигна съгласие 
по програма на ЕС за следващите пет години. В документа „Нова стратегическа 
програма за периода 2019—2024 г.“ се определят приоритетните области, които ще 
направляват работата на Европейския съвет и ще дават насоки за работните програми 
на други институции на ЕС. 
Четири са основните приоритети на стратегическата програма: 

• защита на гражданите и свободите 

• развиване на силна и жизнеспособна икономическа база 

• изграждане на неутрална по отношение на климата, екологична, справедлива и 
социална Европа 

• защита на европейските интереси и ценности в световен план. 
Стратегическата програма очертава и пътищата за постигане на тези цели. 
 

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

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие на 
Република България задава рамка за действия за адаптиране към изменението на 
климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и 
потвърждава необходимостта от действия за АИК както за цялата икономиката, така и 
на секторно ниво. Включените сектори са: „Селско стопанство“, „Биологично 
разнообразие и екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, „Транспорт“, 

„Туризъм“, „Градска среда“ и „Води“. Управлението на риска от бедствия се разглежда 
като междусекторна тема. 
 

3. Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, България 

2020-2030 г. 
Спазване на законодателството на ЕС и участие и допринасяне за реализирането на 
законодателните ангажименти и инициативи на ЕС като пакета от мерки за създаване 
на Кръгова икономика до 2030 г.: 

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

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

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

10% или по-малко от общото количество генерирани общински отпадъци. 
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4. Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 
(2018-2024 г.). 

5. Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ, който 
определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и 
устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на 
вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на 
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. 
В рамките на стратегическия приоритет на документа: „Развитие на 
инфраструктурата за опазване на околната среда1” е определена специфична цел за 
„ефективно използване на ресурсите в регионите чрез оптимизиране събирането на 
отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране 
на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане в изпълнение 
на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа в периода до 2020 
г. ”. 

 

6. Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г. 
Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за 
постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на 
отпадъците, тъй като анализите на съществуващата ситуация показват, че в България 
съществува значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и 
управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови 
пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени 
вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. 
 

7. Стратегията и плана за действие за преход към кръговата икономика на 
Република България за периода 2021 -2028 г. 
8. Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 
(НППОО) 
Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО) е в 
съответствие с изискванията на РДО и на чл.50 от ЗУО и е неразделна част от НПУО. 
Тя определя мерки за прилагане на най-високото ниво в йерархията на управление на 
отпадъците. 
9. Стратегия на ЕО относно бъдещото управление на битовите отпадъци; 
10. Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа 

11. Зелена книга за Европейска стратегия за пластмасовите отпадъци в околната 

среда 

11. Интегриран план в областта на енергетиката и климата в Република 
България 2021-2030 г. 
12. Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен район 
2021-2027 г. 
14. Програма за опазване на околната среда на община Нова Загора за 2021-2028 г. 
15. План за интегрирано развитие на община Нова Загора 2021– 2027 г. 
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7. Система за наблюдение, оценка и контрол на изпълнението 

Наблюдението и оценката на изпълнението на програмата са ключови етапи от 
цялостния процес на планиране, с оглед проследяване на изпълнението на 
предварително поставените цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на 
действия за преодоляване на възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при 
необходимост - извършване на актуализация. 

Член 52 от ЗУО поставя рамкови изисквания към разработването на програми за 
управление на отпадъците от общините, като поставя и следните най-общи изисквания 
по отношение на наблюдението, отчета и контрола на програмата: 

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

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

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

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

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

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

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



138 

 

отпадъците за предходната година до 31 март, а регионалните сдружения за управление 
на отпадъците да представят годишни отчети за изпълнение на целите по чл. 31 от ЗУО 
до 10 март на следващата година. 

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

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

както общински съветници, така и широката общественост. 
Член 52, ал.3, т.2 от ЗУО поставя най-общи изисквания по отношение на 

актуализацията на разработените от общините програми за управление на отпадъците - 
програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия. 

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

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

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

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



139 

 

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. 
 

 

8. Приложение 1. Окончателен доклад от изготвен през 2019 год. 
четирисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци, 
генерирани на територията на община Нова Загора. 



 

 

 



Община Нова Загора 

1. Данни за общината 

Местоположение 

Община Нова Загора е част от Сливенска област. Тя е разположена в югозападната част на 
областта. Площта й е 876,9 кв. км. На север обхваща южните склонове на Межденик, части от 
долината на р. Тунджа и от Средногорието, на югоизток – северните склонове на Светиилийските 
възвишения, а централната й част е заета от равното новозагорско поле. 

Новозагорска община е разположена в Югоизточна България (в северната част на 
Горнотракийската низина) между големите областни центрове Стара Загора, Сливен и Ямбол. Тя 
е втората по големина община в Сливенска област и обхваща територия от 876,9 кв. км. (Нова 
Загора 2019) 

Населени места  

Общината е съставена от 33 населени места - 1 град и 32 села. Гъстотата на населението е 51 
д./кв. км, по-ниска от средната за страната и областта. (Нова Загора 2019) 

Промишлена дейност 

Община Нова Загора е богато селскостопанско средище и е важен железопътен и шосеен 
център, заема значителна роля за развитието на промишлеността и селското стопанство. 
Обработваемите земеделски земи, горите и пасищата са потенциал имащ важно значение за 
икономическото развитие на общината. Те са основа за развитието на модерен агробизнес на 
територията й. (Нова Загора 2019) 

Туристическа дейност 

С оглед на атрактивният културен продукт и природните си дадености, общината разполага с 
добър потенциал за развитието на различни форми на туризъм – културен, ловен, балнеоложки, 
селски. 

От много години на територията на община Нова Загора се развива международен ловен 
туризъм. Най-много туристи идват от Италия и Гърция. Подходящи бази за ловен туризъм са: Хижа 
“Рай“, Язовир “Жребчево“ – почивна база “Белият дом“. Има създадени 8 броя ловни полета (в 
определени територии се пускат фермерно отгледани диви животни). 

Традиция в Общината е и международният спортен риболов. Най-много посетители идват от 
Македония. Подходящи места за риболов са: яз. “Овчарица“, яз. “Жребчево“, р. Тунджа. Ловно-

Рибарското Дружество работи с изкуствените водоеми в селата Еленово, Загорци, Кортен. (Нова 
Загора 2019) 

Методи за отопление 

Изработена е техническа инфраструктура в и извън границите на урбанизираните територии за 
обект „Газоснабдяване на Община Нова Загора”. На територията на община Нова Загора 

останалите домакинства в селата се отопляват ползвайки дърва за огрев, друго твърдо гориво 
и/или електрическа енергия. (Нова Загора 2019) 

  



2. Зониране 

Населението на Община Нова Загора през 2017 г. наброява 36562 жители. Количеството битов 
отпадък за 2017 година е 11210.923 тона. Според критериите, зададени и обосновани в рамките на 
Дейност 1 от Проект „Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България“, 

при общини с генерирани отпадъци над 5000 тона годишно, се обособяват 2 зони: високо и ниско 
застрояване. 

% Население 
високо 
застрояване 

Население високо 
застрояване 

% Население ниско 
застрояване 

Население ниско 
застрояване 

57.40% 20987 42.60% 15575 

 

3. План за пробонабиране 

Графикът за пробовземане от битовия отпадък на Община Нова Загора за целия обследван 
период  е следният: 

Община Сезон 
Поредност 
на проба  Седмица 

Нова Загора 

зима проба 1 седмица 6 

зима проба 2 седмица 7 

зима проба 3 седмица 8 

Нова Загора 

пролет проба 1 седмица 14 

пролет проба 2 седмица 15 

пролет проба 3 седмица 16 

Нова Загора 

лято проба 1 седмица 26 

лято проба 2 седмица 27 

лято проба 3 седмица 28 

Нова Загора 

есен проба 1 седмица 36 

есен проба 2 седмица 37 

есен проба 3 седмица 38 

 

4. Състояние на системата за събиране на отпадъци 

Всички населени места от община Нова Загора са обхванати от системата за сметосъбиране и 
сметоизвозване.  

Събрания отпадък от територията на общината се извозва до регионално депо за неопасни 
отпадъци – РСУО „Регион Ямбол“. 

5. Отчетни данни от пробовземане 

Представените по-долу отчетни данни, включващи информация за целия обследван период са в 
изискуемия по “Методиката за определяне на морфологичния състава на битовите отпадъци“ 

формат и са както следва: 

 

 

 

 

 

 



СЕЗОН „ЗИМА“ 

Проба 1 

 

 

 

 

 

Дата д/м/г Проба Община Население Диапазон Население Сезон Общо Тегло Проба | kg Общо Проби Зона | Наименование Зона Общо Зони Зона население
6.2.2019 1 Нова Загора 36562 25001-50000 Зима 118.00кг 3 високо застрояване 1 2 20987

№ на камион СН7033АР вид на камион вариопреса метеорологични условия дъждовно

Вид Отпадък - Проба кг Проба %
Хранителни - 4.00кг 3%

Хартия -

Картон -

Пластмаса - 21.00кг 18%

Текстил - 8.00кг 7%

Гума -

Кожа - 3.00кг 3%

Градински - 6.00кг 5%

Дървесни -

Стъкло - 1.00кг 1%

Метали -

Инертни>4 см - 2.00кг 2%

Опасни необходима разбивка
Други необходима разбивка 4.00кг 3%

Ситна Фракция<4см - 69.00кг 58%

Общо - 118.00кг 100%

Код на Отпадъка Описание Опасни кг Опасни %
20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила
20 01 29* Перилни и почистващи 

препарати 
20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи
20 01 19* Препарати за 

растителна защита и 
борба с вредителите

20 01 17* Фотографски 
материали

16 01 13* Спирачни течности
16 01 14* Антифризни течности
20 01 31* Лекарства с изтекъл 

срок на годност
20 01 31* Продукти, свързани с 

грижи по домашни 
любимци

20 01 21* Живак, живачни 
термометри, живачни 
прекъсвачи, живачни 
ампули от бойлери и 
др

15 02 02* Кърпи, парцали за 
избърсване, 
замърсени с опасни 
препарати

15 02 02* Предпазни средства – 
ръкавици, маски, 
филтри и др., 
използвани при 
боядисване, 
нанасянето на 
покрития и почистване

20 01 37* дървесина, 
съдържаща опасни 
вещества

15 01 10* Празни опаковки от 
лаково бояджийски 
материали и покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, обозначени 
със символи за 
опасност (пиктограми) 
– картонени, 
пластмасови, 
стъклени, метални

20 01 33* Оловни акумулаторни 
батерии

20 01 33* Ni-Cd батерии
20 01 33* Живак-съдържащи 

батерии
20 01 35* Електрически и 

електронни устройства 
20 01 23* Оборудване, 

съдържащо хлорирани 
и флуорирани 
въглеводороди

20 01 21* Луминесцентни и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестяващи и 
други лампи, 
съдържащи живак

20 01 26* Смазочни и моторни 
масла

Общо -

Вид Отпадък - Други кг Други %
Хигиенни 4.00кг 100%

Композитни -

-

-

-

-

-

Общо - 4.00кг 100%

Нова Загора

Опасни

Други



Проба 2 

 

 

 

 

 

 

Дата д/м/г Проба Община Население Диапазон Население Сезон Общо Тегло Проба | kg Общо Проби Зона | Наименование Зона Общо Зони Зона население
12.2.2019 2 Нова Загора 36562 25001-50000 Зима 113,80кг 3 високо застрояване 1 2 20987

№ на камион СН7033АР вид камион дъждовно метеорологични условия дъждовно

Вид Отпадък - Проба кг Проба %
Хранителни - 6,00кг 5%

Хартия - 7,00кг 6%

Картон -

Пластмаса - 10,00кг 9%

Текстил - 3,00кг 3%

Гума -

Кожа - 1,00кг 1%

Градински - 7,00кг 6%

Дървесни -

Стъкло - 0,50кг 0%

Метали -

Инертни>4 см - 12,80кг 11%

Опасни необходима разбивка
Други необходима разбивка 6,50кг 6%

Ситна Фракция<4см - 60,00кг 53%

Общо - 113,80кг 100%

Код на Отпадъка Описание Опасни кг Опасни %
20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила
20 01 29* Перилни и почистващи 

препарати 
20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи
20 01 19* Препарати за 

растителна защита и 
борба с вредителите

20 01 17* Фотографски 
материали

16 01 13* Спирачни течности
16 01 14* Антифризни течности
20 01 31* Лекарства с изтекъл 

срок на годност
20 01 31* Продукти, свързани с 

грижи по домашни 
любимци

20 01 21* Живак, живачни 
термометри, живачни 
прекъсвачи, живачни 
ампули от бойлери и 
др

15 02 02* Кърпи, парцали за 
избърсване, 
замърсени с опасни 
препарати

15 02 02* Предпазни средства – 
ръкавици, маски, 
филтри и др., 
използвани при 
боядисване, 
нанасянето на 
покрития и почистване

20 01 37* дървесина, съдържаща 
опасни вещества

15 01 10* Празни опаковки от 
лаково бояджийски 
материали и покрития, 
домакински 
препарати и химикали, 
обозначени със 
символи за опасност 
(пиктограми) – 
картонени, 
пластмасови, стъклени, 
метални

20 01 33* Оловни акумулаторни 
батерии

20 01 33* Ni-Cd батерии
20 01 33* Живак-съдържащи 

батерии
20 01 35* Електрически и 

електронни устройства 
20 01 23* Оборудване, 

съдържащо хлорирани 
и флуорирани 
въглеводороди

20 01 21* Луминесцентни и 
флуоресцентни лампи, 
енергоспестяващи и 
други лампи, 
съдържащи живак

20 01 26* Смазочни и моторни 
масла

Общо -

Вид Отпадък - Други кг Други %
Хигиенни 1,50кг 23%

Композитни - 5,00кг 77%

-

-

-

-

-

Общо - 6,50кг 100%

Нова Загора

Опасни

Други



Проба 3 

 

 

 

 

Дата д/м/г Проба Община Население Диапазон Население Сезон Общо Тегло Проба | kg Общо Проби Зона | Наименование Зона Общо Зони Зона население
20.2.2019 3 Нова Загора 36562 25001-50000 Зима 117.50кг 3 ниско застрояване 2 2 15575

№ на камион СН9246КК вид на камиона вариопреса метеорологични условия сухо, слънчево

Вид Отпадък - Проба кг Проба %
Хранителни - 6.00кг 5%

Хартия - 4.00кг 3%

Картон -

Пластмаса - 14.00кг 12%

Текстил - 5.00кг 4%

Гума -

Кожа -

Градински - 11.00кг 9%

Дървесни -

Стъкло - 1.00кг 1%

Метали - 3.50кг 3%

Инертни>4 см -

Опасни необходима разбивка
Други необходима разбивка 8.00кг 7%

Ситна Фракция<4см - 65.00кг 55%

Общо - 117.50кг 100%

Код на Отпадъка Описание Опасни кг Опасни %
20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила
20 01 29* Перилни и почистващи 

препарати 
20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи
20 01 19* Препарати за 

растителна защита и 
борба с вредителите

20 01 17* Фотографски 
материали

16 01 13* Спирачни течности
16 01 14* Антифризни течности
20 01 31* Лекарства с изтекъл 

срок на годност
20 01 31* Продукти, свързани с 

грижи по домашни 
любимци

20 01 21* Живак, живачни 
термометри, живачни 
прекъсвачи, живачни 
ампули от бойлери и 
др

15 02 02* Кърпи, парцали за 
избърсване, 
замърсени с опасни 
препарати

15 02 02* Предпазни средства – 
ръкавици, маски, 
филтри и др., 
използвани при 
боядисване, 
нанасянето на 
покрития и почистване

20 01 37* дървесина, 
съдържаща опасни 
вещества

15 01 10* Празни опаковки от 
лаково бояджийски 
материали и покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, обозначени 
със символи за 
опасност (пиктограми) 
– картонени, 
пластмасови, 
стъклени, метални

20 01 33* Оловни акумулаторни 
батерии

20 01 33* Ni-Cd батерии
20 01 33* Живак-съдържащи 

батерии
20 01 35* Електрически и 

електронни устройства 
20 01 23* Оборудване, 

съдържащо хлорирани 
и флуорирани 
въглеводороди

20 01 21* Луминесцентни и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестяващи и 
други лампи, 
съдържащи живак

20 01 26* Смазочни и моторни 
масла

Общо -

Вид Отпадък - Други кг Други %
Хигиенни 5.50кг 69%

Композитни - 2.50кг 31%

-

-

-

-

-

Общо - 8.00кг 100%

Нова Загора

Опасни

Други



Обобщени данни – „Сезон Зима“ 

 

 

 

 

 

Вид Отпадък - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Средни 
Стойност
и 

Средни 
Стойности 
Зона 1

Средни 
Стойности 
Зона 2

Зона - 1 1 2
n/a n/a n/a

Население - 20987 20987 15575
n/a n/a n/a

Хранителни - 3% 5% 5% 5% 4% 5%

Хартия - 6% 3% 3% 3% 3%

Картон -

Пластмаса - 18% 9% 12% 13% 13% 12%

Текстил - 7% 3% 4% 5% 5% 4%

Гума -

Кожа - 3% 1% 1% 2%

Градински - 5% 6% 9% 7% 6% 9%

Дървесни -

Стъкло - 1% 0% 1% 1% 1% 1%

Метали - 3% 1% 3%

Инертни>4 см - 2% 11% 5% 6%

Опасни -

Други - 3% 6% 7% 5% 5% 7%

Ситна Фракция<4см - 58% 53% 55% 56% 56% 55%

Опасни -

20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила

20 01 29*

Перилни и 
почистващи 
препарати 

20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи

20 01 19*

Препарати за 
растителна 
защита и борба 
с вредителите

20 01 17*

Фотографски 
материали

16 01 13*

Спирачни 
течности

16 01 14*

Антифризни 
течности

20 01 31*

Лекарства с 
изтекъл срок на 
годност

20 01 31*

Продукти, 
свързани с 
грижи по 
домашни 
любимци

20 01 21*

Живак, живачни 
термометри, 
живачни 
прекъсвачи, 
живачни ампули 
от бойлери и др

15 02 02*

Кърпи, парцали 
за избърсване, 
замърсени с 
опасни 
препарати

15 02 02*

Предпазни 
средства – 
ръкавици, 
маски, филтри и 
др., използвани 
при боядисване, 
нанасянето на 
покрития и 
почистване

20 01 37*

дървесина, 
съдържаща 

15 01 10*

Празни опаковки 
от лаково 
бояджийски 
материали и 
покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, 
обозначени със 
символи за 
опасност 
(пиктограми) – 
картонени, 
пластмасови, 
стъклени, 
метални

20 01 33*

Оловни 
акумулаторни 

20 01 33* Ni-Cd батерии

20 01 33*

Живак-
съдържащи 
батерии

20 01 35*

Електрически и 
електронни 
устройства 

20 01 23*

Оборудване, 
съдържащо 

20 01 21*

Луминесцентни 
и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестява
щи и други 
лампи, 
съдържащи 
живак

20 01 26*

Смазочни и 
моторни масла

Други -

Хигиенни - 100% 23% 69% 63% 62% 69%

Композитни - 77% 31% 37% 38% 31%

-

-

-

-

-



СЕЗОН „ПРОЛЕТ“ 

Проба 1 

 

 

 

 

 

Дата д/м/г Проба Община Население Диапазон Население Сезон Общо Тегло Проба | kg Общо Проби Зона | Наименование Зона Общо Зони Зона население
10.4.2019 1 Нова Загора 36562 25000-50000 Пролет 141.00кг 3 високо застрояване 1 2 20987

№ на камион СН9540АК Вид камион Вариопреса Мет. условия влажно, облачно

Вид Отпадък - Проба кг Проба %
Хранителни - 8.00кг 6%

Хартия - 2.00кг 1%

Картон - 3.50кг 2%

Пластмаса - 15.00кг 11%

Текстил - 1.50кг 1%

Гума -

Кожа -

Градински - 21.00кг 15%

Дървесни -

Стъкло - 1.00кг 1%

Метали -

Инертни>4 см - 3.00кг 2%

Опасни необходима разбивка
Други необходима разбивка 9.00кг 6%

Ситна Фракция<4см - 77.00кг 55%

Общо - 141.00кг 100%

Код на Отпадъка Описание Опасни кг Опасни %
20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила
20 01 29* Перилни и почистващи 

препарати 
20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи
20 01 19* Препарати за 

растителна защита и 
борба с вредителите

20 01 17* Фотографски 
материали

16 01 13* Спирачни течности
16 01 14* Антифризни течности
20 01 31* Лекарства с изтекъл 

срок на годност
20 01 31* Продукти, свързани с 

грижи по домашни 
любимци

20 01 21* Живак, живачни 
термометри, живачни 
прекъсвачи, живачни 
ампули от бойлери и 
др

15 02 02* Кърпи, парцали за 
избърсване, 
замърсени с опасни 
препарати

15 02 02* Предпазни средства – 
ръкавици, маски, 
филтри и др., 
използвани при 
боядисване, 
нанасянето на 
покрития и почистване

20 01 37* дървесина, 
съдържаща опасни 
вещества

15 01 10* Празни опаковки от 
лаково бояджийски 
материали и покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, обозначени 
със символи за 
опасност (пиктограми) 
– картонени, 
пластмасови, 
стъклени, метални

20 01 33* Оловни акумулаторни 
батерии

20 01 33* Ni-Cd батерии
20 01 33* Живак-съдържащи 

батерии
20 01 35* Електрически и 

електронни устройства 
20 01 23* Оборудване, 

съдържащо хлорирани 
и флуорирани 
въглеводороди

20 01 21* Луминесцентни и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестяващи и 
други лампи, 
съдържащи живак

20 01 26* Смазочни и моторни 
масла

Общо -

Вид Отпадък - Други кг Други %
Хигиенни 4.00кг 44%

Композитни - 5.00кг 56%

-

-

-

-

-

Общо - 9.00кг 100%

Нова Загора

Опасни

Други



Проба 2 

 

 

 

 

 

 

Дата д/м/г Проба Община Население Диапазон Население Сезон Общо Тегло Проба | kg Общо Проби Зона | Наименование Зона Общо Зони Зона население
17.4.2019 2 Нова Загора 36562 25000-50000 Пролет 140.00кг 3 ниско застрояване 2 2 15575

№ на камион СН9246КК Вид камион Вариопреса Мет. условия дъждовно

Вид Отпадък - Проба кг Проба %
Хранителни - 5.00кг 4%

Хартия - 2.00кг 1%

Картон - 2.00кг 1%

Пластмаса - 17.00кг 12%

Текстил -

Гума - 2.00кг 1%

Кожа -

Градински - 14.00кг 10%

Дървесни -

Стъкло - 2.50кг 2%

Метали -

Инертни>4 см -

Опасни необходима разбивка
Други необходима разбивка 7.00кг 5%

Ситна Фракция<4см - 88.50кг 63%

Общо - 140.00кг 100%

Код на Отпадъка Описание Опасни кг Опасни %
20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила
20 01 29* Перилни и почистващи 

препарати 
20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи
20 01 19* Препарати за 

растителна защита и 
борба с вредителите

20 01 17* Фотографски 
материали

16 01 13* Спирачни течности
16 01 14* Антифризни течности
20 01 31* Лекарства с изтекъл 

срок на годност
20 01 31* Продукти, свързани с 

грижи по домашни 
любимци

20 01 21* Живак, живачни 
термометри, живачни 
прекъсвачи, живачни 
ампули от бойлери и 
др

15 02 02* Кърпи, парцали за 
избърсване, 
замърсени с опасни 
препарати

15 02 02* Предпазни средства – 
ръкавици, маски, 
филтри и др., 
използвани при 
боядисване, 
нанасянето на 
покрития и почистване

20 01 37* дървесина, 
съдържаща опасни 
вещества

15 01 10* Празни опаковки от 
лаково бояджийски 
материали и покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, обозначени 
със символи за 
опасност (пиктограми) 
– картонени, 
пластмасови, 
стъклени, метални

20 01 33* Оловни акумулаторни 
батерии

20 01 33* Ni-Cd батерии
20 01 33* Живак-съдържащи 

батерии
20 01 35* Електрически и 

електронни устройства 
20 01 23* Оборудване, 

съдържащо хлорирани 
и флуорирани 
въглеводороди

20 01 21* Луминесцентни и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестяващи и 
други лампи, 
съдържащи живак

20 01 26* Смазочни и моторни 
масла

Общо -

Вид Отпадък - Други кг Други %
Хигиенни 5.00кг 71%

Композитни - 2.00кг 29%

-

-

-

-

-

Общо - 7.00кг 100%

Нова Загора

Опасни

Други



Проба 3 

 

 

 

 

 

 

Дата д/м/г Проба Община Население Диапазон Население Сезон Общо Тегло Проба | kg Общо Проби Зона | Наименование Зона Общо Зони Зона население
3.4.2019 3 Нова Загора 36562 25000-50000 Пролет 142.00кг 3 ниско застрояване 2 2 15575

№ на камион СН9246КК Вид камион вариопреса Мет. условия сухо, слънчево

Вид Отпадък - Проба кг Проба %
Хранителни - 7.00кг 5%

Хартия - 1.50кг 1%

Картон - 3.00кг 2%

Пластмаса - 12.00кг 8%

Текстил - 4.00кг 3%

Гума -

Кожа - 1.50кг 1%

Градински - 16.00кг 11%

Дървесни -

Стъкло - 2.00кг 1%

Метали -

Инертни>4 см - 5.00кг 4%

Опасни необходима разбивка
Други необходима разбивка 7.00кг 5%

Ситна Фракция<4см - 83.00кг 58%

Общо - 142.00кг 100%

Код на Отпадъка Описание Опасни кг Опасни %
20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила
20 01 29* Перилни и почистващи 

препарати 
20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи
20 01 19* Препарати за 

растителна защита и 
борба с вредителите

20 01 17* Фотографски 
материали

16 01 13* Спирачни течности
16 01 14* Антифризни течности
20 01 31* Лекарства с изтекъл 

срок на годност
20 01 31* Продукти, свързани с 

грижи по домашни 
любимци

20 01 21* Живак, живачни 
термометри, живачни 
прекъсвачи, живачни 
ампули от бойлери и 
др

15 02 02* Кърпи, парцали за 
избърсване, 
замърсени с опасни 
препарати

15 02 02* Предпазни средства – 
ръкавици, маски, 
филтри и др., 
използвани при 
боядисване, 
нанасянето на 
покрития и почистване

20 01 37* дървесина, 
съдържаща опасни 
вещества

15 01 10* Празни опаковки от 
лаково бояджийски 
материали и покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, обозначени 
със символи за 
опасност (пиктограми) 
– картонени, 
пластмасови, 
стъклени, метални

20 01 33* Оловни акумулаторни 
батерии

20 01 33* Ni-Cd батерии
20 01 33* Живак-съдържащи 

батерии
20 01 35* Електрически и 

електронни устройства 
20 01 23* Оборудване, 

съдържащо хлорирани 
и флуорирани 
въглеводороди

20 01 21* Луминесцентни и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестяващи и 
други лампи, 
съдържащи живак

20 01 26* Смазочни и моторни 
масла

Общо -

Вид Отпадък - Други кг Други %
Хигиенни 4.00кг 57%

Композитни - 3.00кг 43%

-

-

-

-

-

Общо - 7.00кг 100%

Нова Загора

Опасни

Други



Обобщени данни – „Сезон Пролет“ 

 

 

 

 

 

Вид Отпадък - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Средни 
Стойност
и 

Средни 
Стойности 
Зона 1

Средни 
Стойности 
Зона 2

Зона - 1 2 2
n/a n/a n/a

Население - 20987 15575 15575
n/a n/a n/a

Хранителни - 6% 4% 5% 5% 6% 4%

Хартия - 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Картон - 2% 1% 2% 2% 2% 2%

Пластмаса - 11% 12% 8% 10% 11% 10%

Текстил - 1% 3% 1% 1% 1%

Гума - 1% 0% 1%

Кожа - 1% 0% 1%

Градински - 15% 10% 11% 12% 15% 11%

Дървесни -

Стъкло - 1% 2% 1% 1% 1% 2%

Метали -

Инертни>4 см - 2% 4% 2% 2% 2%

Опасни -

Други - 6% 5% 5% 6% 6% 5%

Ситна Фракция<4см - 55% 63% 58% 58% 55% 61%

Опасни -

20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила

20 01 29*

Перилни и 
почистващи 
препарати 

20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи

20 01 19*

Препарати за 
растителна 
защита и борба 
с вредителите

20 01 17*

Фотографски 
материали

16 01 13*

Спирачни 
течности

16 01 14*

Антифризни 
течности

20 01 31*

Лекарства с 
изтекъл срок на 
годност

20 01 31*

Продукти, 
свързани с 
грижи по 
домашни 
любимци

20 01 21*

Живак, живачни 
термометри, 
живачни 
прекъсвачи, 
живачни ампули 
от бойлери и др

15 02 02*

Кърпи, парцали 
за избърсване, 
замърсени с 
опасни 
препарати

15 02 02*

Предпазни 
средства – 
ръкавици, 
маски, филтри и 
др., използвани 
при боядисване, 
нанасянето на 
покрития и 
почистване

20 01 37*

дървесина, 
съдържаща 

15 01 10*

Празни опаковки 
от лаково 
бояджийски 
материали и 
покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, 
обозначени със 
символи за 
опасност 
(пиктограми) – 
картонени, 
пластмасови, 
стъклени, 
метални

20 01 33*

Оловни 
акумулаторни 

20 01 33* Ni-Cd батерии

20 01 33*

Живак-
съдържащи 
батерии

20 01 35*

Електрически и 
електронни 
устройства 

20 01 23*

Оборудване, 
съдържащо 

20 01 21*

Луминесцентни 
и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестява
щи и други 
лампи, 
съдържащи 
живак

20 01 26*

Смазочни и 
моторни масла

Други -

Хигиенни - 44% 71% 57% 56% 44% 64%

Композитни - 56% 29% 43% 44% 56% 36%

-

-

-

-

-



СЕЗОН „ЛЯТО“ 

Проба 1 

 

 

 

 

 

Дата д/м/г Проба Община Население Диапазон Население Сезон Общо Тегло Проба | kg Общо Проби Зона | Наименование Зона Общо Зони Зона население
03.07.2019г. 1 Нова Загора 36562 25000-50000 Лято 136.00кг 3 ниско застрояване 2 2 15575

№ на камион СН3540АК Вид камион вариопреса сухо, слънчево

Вид Отпадък - Проба кг Проба %
Хранителни - 11.00кг 8%

Хартия - 1.50кг 1%

Картон - 3.00кг 2%

Пластмаса - 15.00кг 11%

Текстил - 1.50кг 1%

Гума -

Кожа -

Градински - 9.00кг 7%

Дървесни -

Стъкло - 3.00кг 2%

Метали - 1.00кг 1%

Инертни>4 см - 4.00кг 3%

Опасни необходима разбивка
Други необходима разбивка 5.00кг 4%

Ситна Фракция<4см - 82.00кг 60%

Общо - 136.00кг 100%

Код на Отпадъка Описание Опасни кг Опасни %
20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила
20 01 29* Перилни и почистващи 

препарати 
20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи
20 01 19* Препарати за 

растителна защита и 
борба с вредителите

20 01 17* Фотографски 
материали

16 01 13* Спирачни течности
16 01 14* Антифризни течности
20 01 31* Лекарства с изтекъл 

срок на годност
20 01 31* Продукти, свързани с 

грижи по домашни 
любимци

20 01 21* Живак, живачни 
термометри, живачни 
прекъсвачи, живачни 
ампули от бойлери и 
др

15 02 02* Кърпи, парцали за 
избърсване, 
замърсени с опасни 
препарати

15 02 02* Предпазни средства – 
ръкавици, маски, 
филтри и др., 
използвани при 
боядисване, 
нанасянето на 
покрития и почистване

20 01 37* дървесина, 
съдържаща опасни 
вещества

15 01 10* Празни опаковки от 
лаково бояджийски 
материали и покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, обозначени 
със символи за 
опасност (пиктограми) 
– картонени, 
пластмасови, 
стъклени, метални

20 01 33* Оловни акумулаторни 
батерии

20 01 33* Ni-Cd батерии
20 01 33* Живак-съдържащи 

батерии
20 01 35* Електрически и 

електронни устройства 
20 01 23* Оборудване, 

съдържащо хлорирани 
и флуорирани 
въглеводороди

20 01 21* Луминесцентни и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестяващи и 
други лампи, 
съдържащи живак

20 01 26* Смазочни и моторни 
масла

Общо -

Вид Отпадък - Други кг Други %
Хигиенни 3.00кг 60%

Композитни - 2.00кг 40%

-

-

-

-

-

Общо - 5.00кг 100%

Нова Загора

Опасни

Други

Метерорологични условия



Проба 2 

 

 

 

 

 

 

Дата д/м/г Проба Община Население Диапазон Население Сезон Общо Тегло Проба | kg Общо Проби Зона | Наименование Зона Общо Зони Зона население
10.07.2019г. 2 Нова Загора 36562 25000-50000 Лято 138.00кг 3 ниско застрояване 2 2 15575

№ на камиона СН1124АМ Вид на камион вариопреса влажно, облачно

Вид Отпадък - Проба кг Проба %
Хранителни - 8.00кг 6%

Хартия - 2.00кг 1%

Картон - 3.00кг 2%

Пластмаса - 12.00кг 9%

Текстил - 3.00кг 2%

Гума -

Кожа -

Градински - 13.00кг 9%

Дървесни - 2.00кг 1%

Стъкло - 4.00кг 3%

Метали - 2.00кг 1%

Инертни>4 см - 2.00кг 1%

Опасни необходима разбивка
Други необходима разбивка 9.00кг 7%

Ситна Фракция<4см - 78.00кг 57%

Общо - 138.00кг 100%

Код на Отпадъка Описание Опасни кг Опасни %
20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила
20 01 29* Перилни и почистващи 

препарати 
20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи
20 01 19* Препарати за 

растителна защита и 
борба с вредителите

20 01 17* Фотографски 
материали

16 01 13* Спирачни течности
16 01 14* Антифризни течности
20 01 31* Лекарства с изтекъл 

срок на годност
20 01 31* Продукти, свързани с 

грижи по домашни 
любимци

20 01 21* Живак, живачни 
термометри, живачни 
прекъсвачи, живачни 
ампули от бойлери и 
др

15 02 02* Кърпи, парцали за 
избърсване, 
замърсени с опасни 
препарати

15 02 02* Предпазни средства – 
ръкавици, маски, 
филтри и др., 
използвани при 
боядисване, 
нанасянето на 
покрития и почистване

20 01 37* дървесина, 
съдържаща опасни 
вещества

15 01 10* Празни опаковки от 
лаково бояджийски 
материали и покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, обозначени 
със символи за 
опасност (пиктограми) 
– картонени, 
пластмасови, 
стъклени, метални

20 01 33* Оловни акумулаторни 
батерии

20 01 33* Ni-Cd батерии
20 01 33* Живак-съдържащи 

батерии
20 01 35* Електрически и 

електронни устройства 
20 01 23* Оборудване, 

съдържащо хлорирани 
и флуорирани 
въглеводороди

20 01 21* Луминесцентни и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестяващи и 
други лампи, 
съдържащи живак

20 01 26* Смазочни и моторни 
масла

Общо -

Вид Отпадък - Други кг Други %
Хигиенни 5.50кг 61%

Композитни - 3.50кг 39%

-

-

-

-

-

Общо - 9.00кг 100%

Нова Загора

Опасни

Други

Метеорологични условия



Проба 3 

 

 

 

 

 

Дата д/м/г Проба Община Население Диапазон Население Сезон Общо Тегло Проба | kg Общо Проби Зона | Наименование Зона Общо Зони Зона население
26.06.2019г. 3 Нова Загора 36562 25000-50000 Лято 144.70кг 3 високо застрояване 1 2 20987

№ на камион СН9246КК Вид камион вариопреса сухо, слънчево

Вид Отпадък - Проба кг Проба %
Хранителни - 10.00кг 7%

Хартия - 3.00кг 2%

Картон - 3.50кг 2%

Пластмаса - 16.00кг 11%

Текстил - 2.00кг 1%

Гума -

Кожа - 2.00кг 1%

Градински - 15.00кг 10%

Дървесни -

Стъкло - 3.50кг 2%

Метали -

Инертни>4 см - 2.00кг 1%

Опасни необходима разбивка 0.70кг 0%

Други необходима разбивка 8.00кг 6%

Ситна Фракция<4см - 79.00кг 55%

Общо - 144.70кг 100%

Код на Отпадъка Описание Опасни кг Опасни %
20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила
20 01 29* Перилни и почистващи 

препарати 0.20кг 29%

20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи
20 01 19* Препарати за 

растителна защита и 
борба с вредителите

20 01 17* Фотографски 
материали

16 01 13* Спирачни течности
16 01 14* Антифризни течности
20 01 31* Лекарства с изтекъл 

срок на годност
20 01 31* Продукти, свързани с 

грижи по домашни 
любимци

20 01 21* Живак, живачни 
термометри, живачни 
прекъсвачи, живачни 
ампули от бойлери и 
др

15 02 02* Кърпи, парцали за 
избърсване, 
замърсени с опасни 
препарати

15 02 02* Предпазни средства – 
ръкавици, маски, 
филтри и др., 
използвани при 
боядисване, 
нанасянето на 
покрития и почистване

20 01 37* дървесина, 
съдържаща опасни 
вещества

15 01 10* Празни опаковки от 
лаково бояджийски 
материали и покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, обозначени 
със символи за 
опасност (пиктограми) 
– картонени, 
пластмасови, 
стъклени, метални

0.50кг 71%

20 01 33* Оловни акумулаторни 
батерии

20 01 33* Ni-Cd батерии
20 01 33* Живак-съдържащи 

батерии
20 01 35* Електрически и 

електронни устройства 
20 01 23* Оборудване, 

съдържащо хлорирани 
и флуорирани 
въглеводороди

20 01 21* Луминесцентни и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестяващи и 
други лампи, 
съдържащи живак

20 01 26* Смазочни и моторни 
масла

Общо - 0.70кг 100%

Вид Отпадък - Други кг Други %
Хигиенни 5.00кг 63%

Композитни - 3.00кг 38%

-

-

-

-

-

Общо - 8.00кг 100%

Нова Загора

Опасни

Други

Метеорологични условия



Обобщени данни – „Сезон Лято“ 

 

 

 

 

 

Вид Отпадък - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Средни 
Стойност
и 

Средни 
Стойности 
Зона 1

Средни 
Стойности 
Зона 2

Зона - 2 2 1
n/a n/a n/a

Население - 15575 15575 20987
n/a n/a n/a

Хранителни - 8% 6% 7% 7% 7% 7%

Хартия - 1% 1% 2% 2% 2% 1%

Картон - 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Пластмаса - 11% 9% 11% 10% 11% 10%

Текстил - 1% 2% 1% 2% 1% 2%

Гума -

Кожа - 1% 1% 1%

Градински - 7% 9% 10% 9% 10% 8%

Дървесни - 1% 0% 1%

Стъкло - 2% 3% 2% 2% 2% 3%

Метали - 1% 1% 1% 1%

Инертни>4 см - 3% 1% 1% 2% 1% 2%

Опасни - 0% 0% 0%

Други - 4% 7% 6% 5% 6% 5%

Ситна Фракция<4см - 60% 57% 55% 57% 55% 58%

Опасни -

20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила

20 01 29*

Перилни и 
почистващи 
препарати 29% 12% 29%

20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи

20 01 19*

Препарати за 
растителна 
защита и борба 
с вредителите

20 01 17*

Фотографски 
материали

16 01 13*

Спирачни 
течности

16 01 14*

Антифризни 
течности

20 01 31*

Лекарства с 
изтекъл срок на 
годност

20 01 31*

Продукти, 
свързани с 
грижи по 
домашни 
любимци

20 01 21*

Живак, живачни 
термометри, 
живачни 
прекъсвачи, 
живачни ампули 
от бойлери и др

15 02 02*

Кърпи, парцали 
за избърсване, 
замърсени с 
опасни 
препарати

15 02 02*

Предпазни 
средства – 
ръкавици, 
маски, филтри и 
др., използвани 
при боядисване, 
нанасянето на 
покрития и 
почистване

20 01 37*

дървесина, 
съдържаща 

15 01 10*

Празни опаковки 
от лаково 
бояджийски 
материали и 
покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, 
обозначени със 
символи за 
опасност 
(пиктограми) – 
картонени, 
пластмасови, 
стъклени, 
метални 71% 29% 71%

20 01 33*

Оловни 
акумулаторни 

20 01 33* Ni-Cd батерии

20 01 33*

Живак-
съдържащи 
батерии

20 01 35*

Електрически и 
електронни 
устройства 

20 01 23*

Оборудване, 
съдържащо 

20 01 21*

Луминесцентни 
и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестява
щи и други 
лампи, 
съдържащи 
живак

20 01 26*

Смазочни и 
моторни масла

Други -

Хигиенни - 60% 61% 63% 61% 63% 61%

Композитни - 40% 39% 38% 39% 38% 39%

-

-

-

-

-



СЕЗОН „ЕСЕН“ 

Проба 1 

 

 

 

 

 

Дата д/м/г Проба Община Население Диапазон Население Сезон Общо Тегло Проба | kg Общо Проби Зона | Наименование Зона Общо Зони Зона население
05.09.2019г. 1 Нова Загора 36562 25000-50000 Есен 148.00кг 3 ниско застрояване 2 2 15575

№ на камион СН9246КК вид камион вариопреса сухо, слънчево

Вид Отпадък - Проба кг Проба %
Хранителни - 7.00кг 5%

Хартия - 1.00кг 1%

Картон - 2.00кг 1%

Пластмаса - 13.00кг 9%

Текстил - 2.50кг 2%

Гума -

Кожа - 2.50кг 2%

Градински - 16.00кг 11%

Дървесни -

Стъкло - 3.00кг 2%

Метали - 1.00кг 1%

Инертни>4 см - 2.00кг 1%

Опасни необходима разбивка
Други необходима разбивка 6.00кг 4%

Ситна Фракция<4см - 92.00кг 62%

Общо - 148.00кг 100%

Код на Отпадъка Описание Опасни кг Опасни %
20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила
20 01 29* Перилни и почистващи 

препарати 
20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи
20 01 19* Препарати за 

растителна защита и 
борба с вредителите

20 01 17* Фотографски 
материали

16 01 13* Спирачни течности
16 01 14* Антифризни течности
20 01 31* Лекарства с изтекъл 

срок на годност
20 01 31* Продукти, свързани с 

грижи по домашни 
любимци

20 01 21* Живак, живачни 
термометри, живачни 
прекъсвачи, живачни 
ампули от бойлери и 
др

15 02 02* Кърпи, парцали за 
избърсване, 
замърсени с опасни 
препарати

15 02 02* Предпазни средства – 
ръкавици, маски, 
филтри и др., 
използвани при 
боядисване, 
нанасянето на 
покрития и почистване

20 01 37* дървесина, 
съдържаща опасни 
вещества

15 01 10* Празни опаковки от 
лаково бояджийски 
материали и покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, обозначени 
със символи за 
опасност (пиктограми) 
– картонени, 
пластмасови, 
стъклени, метални

20 01 33* Оловни акумулаторни 
батерии

20 01 33* Ni-Cd батерии
20 01 33* Живак-съдържащи 

батерии
20 01 35* Електрически и 

електронни устройства 
20 01 23* Оборудване, 

съдържащо хлорирани 
и флуорирани 
въглеводороди

20 01 21* Луминесцентни и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестяващи и 
други лампи, 
съдържащи живак

20 01 26* Смазочни и моторни 
масла

Общо -

Вид Отпадък - Други кг Други %
Хигиенни 3.50кг 58%

Композитни - 2.50кг 42%

-

-

-

-

-

Общо - 6.00кг 100%

Нова Загора

Опасни

Други

Метеорологични условия



Проба 2 

 

 

 

 

 

 

Дата д/м/г Проба Община Население Диапазон Население Сезон Общо Тегло Проба | kg Общо Проби Зона | Наименование Зона Общо Зони Зона население
19.09.2019г. 2 Нова Загора 36562 25000-50000 Есен 141.00кг 3 ниско застрояване 2 2 15575

№ на камион СН9540АК Вид камион вариопреса съждовно, облачно

Вид Отпадък - Проба кг Проба %
Хранителни - 6.00кг 4%

Хартия - 1.00кг 1%

Картон - 3.00кг 2%

Пластмаса - 14.00кг 10%

Текстил - 4.00кг 3%

Гума -

Кожа -

Градински - 12.00кг 9%

Дървесни -

Стъкло - 2.00кг 1%

Метали - 1.00кг 1%

Инертни>4 см - 5.00кг 4%

Опасни необходима разбивка 1.00кг 1%

Други необходима разбивка 6.00кг 4%

Ситна Фракция<4см - 86.00кг 61%

Общо - 141.00кг 100%

Код на Отпадъка Описание Опасни кг Опасни %
20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила
20 01 29* Перилни и почистващи 

препарати 1.00кг 100%

20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи
20 01 19* Препарати за 

растителна защита и 
борба с вредителите

20 01 17* Фотографски 
материали

16 01 13* Спирачни течности
16 01 14* Антифризни течности
20 01 31* Лекарства с изтекъл 

срок на годност
20 01 31* Продукти, свързани с 

грижи по домашни 
любимци

20 01 21* Живак, живачни 
термометри, живачни 
прекъсвачи, живачни 
ампули от бойлери и 
др

15 02 02* Кърпи, парцали за 
избърсване, 
замърсени с опасни 
препарати

15 02 02* Предпазни средства – 
ръкавици, маски, 
филтри и др., 
използвани при 
боядисване, 
нанасянето на 
покрития и почистване

20 01 37* дървесина, 
съдържаща опасни 
вещества

15 01 10* Празни опаковки от 
лаково бояджийски 
материали и покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, обозначени 
със символи за 
опасност (пиктограми) 
– картонени, 
пластмасови, 
стъклени, метални

20 01 33* Оловни акумулаторни 
батерии

20 01 33* Ni-Cd батерии
20 01 33* Живак-съдържащи 

батерии
20 01 35* Електрически и 

електронни устройства 
20 01 23* Оборудване, 

съдържащо хлорирани 
и флуорирани 
въглеводороди

20 01 21* Луминесцентни и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестяващи и 
други лампи, 
съдържащи живак

20 01 26* Смазочни и моторни 
масла

Общо - 1.00кг 100%

Вид Отпадък - Други кг Други %
Хигиенни 3.00кг 50%

Композитни - 3.00кг 50%

-

-

-

-

-

Общо - 6.00кг 100%

Нова Загора

Опасни

Други

Метеорологични условия



Проба 3 

 

 

 

 

 

 

Дата д/м/г Проба Община Население Диапазон Население Сезон Общо Тегло Проба | kg Общо Проби Зона | Наименование Зона Общо Зони Зона население
12.09.2019г. 3 Нова Загора 36562 50000-150000 Есен 146.00кг 3 високо застрояване 1 2 20987

№ на камион СН9540АК Вид камион вариопреса сухо, слънчево

Вид Отпадък - Проба кг Проба %
Хранителни - 9.00кг 6%

Хартия - 1.50кг 1%

Картон - 2.00кг 1%

Пластмаса - 16.00кг 11%

Текстил - 3.50кг 2%

Гума -

Кожа - 1.00кг 1%

Градински - 14.00кг 10%

Дървесни -

Стъкло - 1.00кг 1%

Метали - 2.00кг 1%

Инертни>4 см - 3.00кг 2%

Опасни необходима разбивка 1.00кг 1%

Други необходима разбивка 4.00кг 3%

Ситна Фракция<4см - 88.00кг 60%

Общо - 146.00кг 100%

Код на Отпадъка Описание Опасни кг Опасни %
20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила
20 01 29* Перилни и почистващи 

препарати 1.00кг 100%

20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи
20 01 19* Препарати за 

растителна защита и 
борба с вредителите

20 01 17* Фотографски 
материали

16 01 13* Спирачни течности
16 01 14* Антифризни течности
20 01 31* Лекарства с изтекъл 

срок на годност
20 01 31* Продукти, свързани с 

грижи по домашни 
любимци

20 01 21* Живак, живачни 
термометри, живачни 
прекъсвачи, живачни 
ампули от бойлери и 
др

15 02 02* Кърпи, парцали за 
избърсване, 
замърсени с опасни 
препарати

15 02 02* Предпазни средства – 
ръкавици, маски, 
филтри и др., 
използвани при 
боядисване, 
нанасянето на 
покрития и почистване

20 01 37* дървесина, 
съдържаща опасни 
вещества

15 01 10* Празни опаковки от 
лаково бояджийски 
материали и покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, обозначени 
със символи за 
опасност (пиктограми) 
– картонени, 
пластмасови, 
стъклени, метални

20 01 33* Оловни акумулаторни 
батерии

20 01 33* Ni-Cd батерии
20 01 33* Живак-съдържащи 

батерии
20 01 35* Електрически и 

електронни устройства 
20 01 23* Оборудване, 

съдържащо хлорирани 
и флуорирани 
въглеводороди

20 01 21* Луминесцентни и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестяващи и 
други лампи, 
съдържащи живак

20 01 26* Смазочни и моторни 
масла

Общо - 1.00кг 100%

Вид Отпадък - Други кг Други %
Хигиенни 3.00кг 75%

Композитни - 1.00кг 25%

-

-

-

-

-

Общо - 4.00кг 100%

Нова Загора

Опасни

Други

Метеорологични условия



Обобщени данни – „Сезон Есен“ 

 

 

 

 

 

Вид Отпадък - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Средни 
Стойност
и 

Средни 
Стойности 
Зона 1

Средни 
Стойности 
Зона 2

Зона - 2 2 1
n/a n/a n/a

Население - 15575 15575 20987
n/a n/a n/a

Хранителни - 5% 4% 6% 5% 6% 4%

Хартия - 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Картон - 1% 2% 1% 2% 1% 2%

Пластмаса - 9% 10% 11% 10% 11% 9%

Текстил - 2% 3% 2% 2% 2% 2%

Гума -

Кожа - 2% 1% 1% 1% 1%

Градински - 11% 9% 10% 10% 10% 10%

Дървесни -

Стъкло - 2% 1% 1% 1% 1% 2%

Метали - 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Инертни>4 см - 1% 4% 2% 2% 2% 2%

Опасни - 1% 1% 0% 1% 0%

Други - 4% 4% 3% 4% 3% 4%

Ситна Фракция<4см - 62% 61% 60% 61% 60% 62%

Опасни -

20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила

20 01 29*

Перилни и 
почистващи 
препарати 100% 100% 70% 100% 100%

20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи

20 01 19*

Препарати за 
растителна 
защита и борба 
с вредителите

20 01 17*

Фотографски 
материали

16 01 13*

Спирачни 
течности

16 01 14*

Антифризни 
течности

20 01 31*

Лекарства с 
изтекъл срок на 
годност

20 01 31*

Продукти, 
свързани с 
грижи по 
домашни 
любимци

20 01 21*

Живак, живачни 
термометри, 
живачни 
прекъсвачи, 
живачни ампули 
от бойлери и др

15 02 02*

Кърпи, парцали 
за избърсване, 
замърсени с 
опасни 
препарати

15 02 02*

Предпазни 
средства – 
ръкавици, 
маски, филтри и 
др., използвани 
при боядисване, 
нанасянето на 
покрития и 
почистване

20 01 37*

дървесина, 
съдържаща 

15 01 10*

Празни опаковки 
от лаково 
бояджийски 
материали и 
покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, 
обозначени със 
символи за 
опасност 
(пиктограми) – 
картонени, 
пластмасови, 
стъклени, 
метални

20 01 33*

Оловни 
акумулаторни 

20 01 33* Ni-Cd батерии

20 01 33*

Живак-
съдържащи 
батерии

20 01 35*

Електрически и 
електронни 
устройства 

20 01 23*

Оборудване, 
съдържащо 

20 01 21*

Луминесцентни 
и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестява
щи и други 
лампи, 
съдържащи 
живак

20 01 26*

Смазочни и 
моторни масла

Други -

Хигиенни - 58% 50% 75% 63% 75% 54%

Композитни - 42% 50% 25% 37% 25% 46%

-

-

-

-

-



6. Обобщени данни 

ЗОНА 1 ОБОБЩЕНИ 

 

 

Вид Отпадък - Зона 1 
Средногоди
шен %

Хранителни - 6%

Хартия - 2%

Картон - 2%

Пластмаса - 11%

Текстил - 2%

Гума - 0%

Кожа - 1%

Градински - 10%

Дървесни - 0%

Стъкло - 1%

Метали - 0%

Инертни>4 см - 3%

Опасни - 0%

Други - 5%

Ситна Фракция<4см - 56%

Опасни -

20 01 27* Бои 0%

20 01 27* Лакове 0%

20 01 13* Разтворители 0%

20 01 27* Грундове 0%

20 01 27* Лепила 0%

20 01 27* Смоли 0%

20 01 27* Мастила 0%

20 01 29*

Перилни и 
почистващи 
препарати 64%

20 01 14* Киселини 0%

20 01 15* Основи 0%

20 01 19*

Препарати за 
растителна защита и 
борба с 
вредителите 0%

20 01 17*

Фотографски 
материали 0%

16 01 13* Спирачни течности 0%

16 01 13*

Антифризни 
течности 0%

20 01 31*

Лекарства с изтекъл 
срок на годност 0%

20 01 31*

Продукти, свързани с 
грижи по домашни 
любимци 0%

20 01 21*

Живак, живачни 
термометри, 
живачни прекъсвачи, 
живачни ампули от 
бойлери и др 0%

15 02 02*

Кърпи, парцали за 
избърсване, 
замърсени с опасни 
препарати 0%

15 02 02*

Предпазни средства 
– ръкавици, маски, 
филтри и др., 
използвани при 
боядисване, 
нанасянето на 
покрития и 
почистване 0%

20 01 37*

дървесина, 
съдържаща опасни 
вещества 0%

15 01 10*

Празни опаковки от 
лаково бояджийски 
материали и 
покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, 
обозначени със 
символи за 
опасност 
(пиктограми) – 
картонени, 
пластмасови, 
стъклени, метални 36%

20 01 33*

Оловни 
акумулаторни 
батерии 0%

20 01 33* Ni-Cd батерии 0%

20 01 33*

Живак-съдържащи 
батерии 0%

20 01 35*

Електрически и 
електронни 
устройства 0%

20 01 23*

Оборудване, 
съдържащо 
хлорирани и 
флуорирани 
въглеводороди 0%

20 01 21*

Луминесцентни и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестяващи и 
други лампи, 
съдържащи живак 0%

20 01 26*

Смазочни и моторни 
масла 0%

Други -

Хигиенни - 61%

Композитни - 39%

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%



ЗОНА 2 ОБОБЩЕНИ 

 

 

Вид Отпадък - Зона 2 
Средногоди
шен %

Хранителни - 5%

Хартия - 2%

Картон - 1%

Пластмаса - 10%

Текстил - 2%

Гума - 0%

Кожа - 0%

Градински - 9%

Дървесни - 0%

Стъкло - 2%

Метали - 1%

Инертни>4 см - 2%

Опасни - 0%

Други - 5%

Ситна Фракция<4см - 59%

Опасни -

20 01 27* Бои 0%

20 01 27* Лакове 0%

20 01 13* Разтворители 0%

20 01 27* Грундове 0%

20 01 27* Лепила 0%

20 01 27* Смоли 0%

20 01 27* Мастила 0%

20 01 29*

Перилни и 
почистващи 
препарати 100%

20 01 14* Киселини 0%

20 01 15* Основи 0%

20 01 19*

Препарати за 
растителна защита и 
борба с 
вредителите 0%

20 01 17*

Фотографски 
материали 0%

16 01 13* Спирачни течности 0%

16 01 13*

Антифризни 
течности 0%

20 01 31*

Лекарства с изтекъл 
срок на годност 0%

20 01 31*

Продукти, свързани с 
грижи по домашни 
любимци 0%

20 01 21*

Живак, живачни 
термометри, 
живачни прекъсвачи, 
живачни ампули от 
бойлери и др 0%

15 02 02*

Кърпи, парцали за 
избърсване, 
замърсени с опасни 
препарати 0%

15 02 02*

Предпазни средства 
– ръкавици, маски, 
филтри и др., 
използвани при 
боядисване, 
нанасянето на 
покрития и 
почистване 0%

20 01 37*

дървесина, 
съдържаща опасни 
вещества 0%

15 01 10*

Празни опаковки от 
лаково бояджийски 
материали и 
покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, 
обозначени със 
символи за 
опасност 
(пиктограми) – 
картонени, 
пластмасови, 
стъклени, метални 0%

20 01 33*

Оловни 
акумулаторни 
батерии 0%

20 01 33* Ni-Cd батерии 0%

20 01 33*

Живак-съдържащи 
батерии 0%

20 01 35*

Електрически и 
електронни 
устройства 0%

20 01 23*

Оборудване, 
съдържащо 
хлорирани и 
флуорирани 
въглеводороди 0%

20 01 21*

Луминесцентни и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестяващи и 
други лампи, 
съдържащи живак 0%

20 01 26*

Смазочни и моторни 
масла 0%

Други -

Хигиенни - 62%

Композитни - 38%

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%



ОБОБЩЕНИ ПО СЕЗОНИ 

 

Вид Отпадък - Средни Стойности % 
Пролет 

Средни Стойности % Лято Средни Стойности % 
Есен 

Средни Стойности % 
Зима

Средногодишен Процент 

Хранителни - 5% 7% 5% 5% 5%

Хартия - 1% 2% 1% 3% 2%

Картон - 2% 2% 2% 1%

Пластмаса - 10% 10% 10% 13% 11%

Текстил - 1% 2% 2% 5% 2%

Гума - 0% 0%

Кожа - 0% 1% 1% 1% 1%

Градински - 12% 9% 10% 7% 9%

Дървесни - 0% 0%

Стъкло - 1% 2% 1% 1% 1%

Метали - 1% 1% 1% 1%

Инертни>4 см - 2% 2% 2% 5% 3%

Опасни - 0% 0% 0%

Други - 6% 5% 4% 5% 5%

Ситна Фракция<4см - 58% 57% 61% 56% 58%

Опасни -

20 01 27* Бои
20 01 27* Лакове
20 01 13* Разтворители
20 01 27* Грундове
20 01 27* Лепила
20 01 27* Смоли
20 01 27* Мастила

20 01 29*

Перилни и 
почистващи 
препарати 29% 100% 64%

20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи

20 01 19*

Препарати за 
растителна 
защита и борба 
с вредителите

20 01 17*

Фотографски 
материали

16 01 13*

Спирачни 
течности

16 01 13*

Антифризни 
течности

20 01 31*

Лекарства с 
изтекъл срок на 
годност

20 01 31*

Продукти, 
свързани с 
грижи по 
домашни 
любимци

20 01 21*

Живак, живачни 
термометри, 
живачни 
прекъсвачи, 
живачни ампули 
от бойлери и др

15 02 02*

Кърпи, парцали 
за избърсване, 
замърсени с 
опасни 
препарати

15 02 02*

Предпазни 
средства – 
ръкавици, 
маски, филтри и 
др., използвани 
при боядисване, 
нанасянето на 
покрития и 
почистване

20 01 37*

дървесина, 
съдържаща 

15 01 10*

Празни опаковки 
от лаково 
бояджийски 
материали и 
покрития, 
домакински 
препарати и 
химикали, 
обозначени със 
символи за 
опасност 
(пиктограми) – 
картонени, 
пластмасови, 
стъклени, 
метални 71% 36%

20 01 33*

Оловни 
акумулаторни 

20 01 33* Ni-Cd батерии

20 01 33*

Живак-
съдържащи 
батерии

20 01 35*

Електрически и 
електронни 
устройства 

20 01 23*

Оборудване, 
съдържащо 

20 01 21*

Луминесцентни 
и 
флуоресцентни 
лампи, 
енергоспестява
щи и други 
лампи, 
съдържащи 
живак

20 01 26*

Смазочни и 
моторни масла

Други - 100%

Хигиенни - 56% 61% 63% 63% 61%

Композитни - 44% 39% 37% 37% 39%

-

-

-

-

-



РАЗДЕЛНО СЪБРАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделно Събран 
Отпадък на година 
т/год

- системата за 
разделно събиране 
на  масово 
разпространени 
отпадъци

2. Собствени общински 
системи за разделното 
събиране на битови 
отпадъци на 
територията на 
общината най-малко 
за следните отпадъчни 
материали: хартия и 
картон, метали, 
пластмаси и стъкло 

Действащи на 
територията на 
общината системи за 
разделно събиране на 
опасни битови отпадъци, 
извън обхвата на 
наредбите по чл. 13, ал. 1 
и предаването им за 
оползотворяване и 
обезвреждане

Предадени отпадъци 
на  площадки за  
изкупуване или  
безвъзмездно 
предаване на 
разделно събрани 
отпадъци

Разделно 
събрани 
отпадъци в 
пунктовете за 
вторични 
суровини 

Разделно 
събрани 
биразградим
и отпадъци 

Разделно събрани 
отпадъци от 
пластмаси, стъкло, 
хартия и картон, в 
изпълнение на чл.33 
ал.2 и ал.4 от ЗУО 

Общо 

Хранителни - 0.00т
Хартия - 3.47т 278.28т 281.75т
Картон - 278.28т 278.28т
Пластмаса - 3.02т 339.71т 342.73т
Текстил - 0.00т
Гума - 0.00т
Кожа - 0.00т
Градински - 165.00т 165.00т
Дървесни - 0.00т
Стъкло - 2.58т 2.08т 4.66т
Метали - 8.00т 8.00т
Инертни>4 см - 0.00т
Опасни - 0.00т 0.00т
Други - 0.00т
Ситна Фракция<4см - 0.00т
Опасни -

20 01 27* Бои 0.00т
20 01 27* Лакове 0.00т
20 01 13* Разтворители 0.00т
20 01 27* Грундове 0.00т
20 01 27* Лепила 0.00т
20 01 27* Смоли 0.00т
20 01 27* Мастила 0.00т

20 01 29*

Перилни и почистващи 
препарати 0.00т

20 01 14* Киселини 0.00т
20 01 15* Основи 0.00т

20 01 19*

Препарати за растителна 
защита и борба с 
вредителите 0.00т

20 01 17* Фотографски материали 0.00т
16 01 13* Спирачни течности 0.00т
16 01 13* Антифризни течности 0.00т

20 01 31*

Лекарства с изтекъл срок на 
годност 0.00т

20 01 31*

Продукти, свързани с грижи 
по домашни любимци 0.00т

20 01 21*

Живак, живачни термометри, 
живачни прекъсвачи, живачни 
ампули от бойлери и др 0.00т

15 02 02*

Кърпи, парцали за 
избърсване, замърсени с 
опасни препарати 0.00т

15 02 02*

Предпазни средства – 
ръкавици, маски, филтри и 
др., използвани при 
боядисване, нанасянето на 
покрития и почистване 0.00т

20 01 37*

дървесина, съдържаща 
опасни вещества 0.00т

15 01 10*

Празни опаковки от лаково 
бояджийски материали и 
покрития, домакински 
препарати и химикали, 
обозначени със символи за 
опасност (пиктограми) – 
картонени, пластмасови, 
стъклени, метални 0.00т

20 01 33*

Оловни акумулаторни 
батерии 0.00т

20 01 33* Ni-Cd батерии 0.00т
20 01 33* Живак-съдържащи батерии 0.00т

20 01 35*

Електрически и електронни 
устройства 0.00т

20 01 23*

Оборудване, съдържащо 
хлорирани и флуорирани 
въглеводороди 0.00т

20 01 21*

Луминесцентни и 
флуоресцентни лампи, 
енергоспестяващи и други 
лампи, съдържащи живак 0.00т

20 01 26* Смазочни и моторни масла 0.00т
Други -

Хигиенни - 0.00т
Композитни - 0.00т

- 0.00т
- 0.00т
- 0.00т
- 0.00т
- 0.00т

560.04т0.00т556.57т0.00т3.47т



СМЕСЕН И РАЗДЕЛНО СЪБРАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 210.92т
36562

Количество смесен отпадък на година т/год

Население на общината

Вид Отпадък - Количество смесен 
отпадък на година т/год

Разделно Събран Отпадък 
на година т/год

Общ Отпадък на 
Година т/год

Общ Отпадък на 
Година %

Хранителни - 601.46т 0.00т 601.46т 4.89%

Хартия - 193.45т 281.75т 475.20т 3.87%

Картон - 166.20т 278.28т 444.48т 3.62%

Пластмаса - 1 224.75т 342.73т 1 567.48т 12.75%

Текстил - 272.08т 0.00т 272.08т 2.21%

Гума - 11.96т 0.00т 11.96т 0.10%

Кожа - 81.28т 0.00т 81.28т 0.66%

Градински - 1 053.14т 165.00т 1 218.14т 9.91%

Дървесни - 12.13т 0.00т 12.13т 0.10%

Стъкло - 160.95т 4.66т 165.62т 1.35%

Метали - 67.94т 8.00т 75.94т 0.62%

Инертни>4 см - 302.31т 0.00т 302.31т 2.46%

Опасни - 19.12т 0.00т 19.12т 0.16%

Други - 548.06т 0.00т 548.06т 4.46%

Ситна Фракция<4см - 6 496.10т 0.00т 6 496.10т 52.85%

Общо - 11 210.92т 1 080.42т 12 291.35т 100.00%

Опасни
20 01 27* Бои 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 27* Лакове 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 13* Разтворители 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 27* Грундове 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 27* Лепила 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 27* Смоли 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 27* Мастила 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 29* Перилни и почистващи препарати 12.29т 0.00т 12.29т 0.10%

20 01 14* Киселини 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 15* Основи 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 19* Препарати за растителна защита и борба с вредителите0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 17* Фотографски материали 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

16 01 13* Спирачни течности 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

16 01 13* Антифризни течности 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 31* Лекарства с изтекъл срок на годност 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 31* Продукти, свързани с грижи по домашни любимци0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 21* Живак, живачни термометри, живачни прекъсвачи, живачни ампули от бойлери и др0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

15 02 02* Кърпи, парцали за избърсване, замърсени с опасни препарати0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

15 02 02* Предпазни средства – ръкавици, маски, филтри и др., използвани при боядисване, нанасянето на покрития и почистване0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 37* дървесина, съдържаща опасни вещества 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

15 01 10* Празни опаковки от лаково бояджийски материали и покрития, домакински препарати и химикали, обозначени със символи за опасност (пиктограми) – картонени, пластмасови, стъклени, метални6.83т 0.00т 6.83т 0.06%

20 01 33* Оловни акумулаторни батерии 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 33* Ni-Cd батерии 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 33* Живак-съдържащи батерии 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 35* Електрически и електронни устройства 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 23* Оборудване, съдържащо хлорирани и флуорирани въглеводороди0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 21* Луминесцентни и флуоресцентни лампи, енергоспестяващи и други лампи, съдържащи живак0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

20 01 26* Смазочни и моторни масла 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

Общо - 19.12т 0.00т 19.12т 0.16%

Други -

Хигиенни - 333.88т 0.00т 333.88т 2.72%

Композитни - 214.18т 0.00т 214.18т 1.74%

- 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

- 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

- 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

- 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

- 0.00т 0.00т 0.00т 0.00%

Общо - 548.06т 0.00т 548.06т 4.46%

7.48%919.68т560.04т359.64т



НОРМА НА НАТРУПВАНЕ 

НН по отчетни данни 

(2017г.) 
С Разделно 
Събрани (2017 г.) 

Без Разделно 
Събрани (2017г.) 

Количество отпадъци (кг) 12126345 11210923 

Население 36562 36562 

НН 331.6652535 306.6277282 

 

ИЗВОДИ 

ИЗВОДИ  
Фракции с най-висок средногодишен 
процент  Ситна Фракция<4см Пластмаса Градински Хранителни 

Фракции с най-нисък средногодишен 
процент  Гума Дървесни Опасни Метали 

Фракции с най-изразена сезонна 
флуктуация Ситна Фракция<4см Градински Текстил 

Инертни>4 
см  

Фракции с най-слаба сезонна 
флуктуация Гума Дървесни Опасни Кожа 
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