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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1 ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА 

Законът за управление на отпадъците (ЗУО) въвежда изискванията на Рамковата директива 
за отпадъците 2008/98/ЕС в българското законодателство и 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 повишаванe 
ефективността на това използване. Член 52 от ЗУО изисква общините да разработват и 
изпълняват програми за управление на отпадъците за територията на съответната община. 

ЗУО изисква общинските програми за управление на отпадъците да включват необходимите 
мерки за изпълнение на задълженията на общините, произтичащи от същия закон, да са 
разработени в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план 
за управление на отпадъците (НПУО) и да обхващат период, съвпадащ с периода на действие 
на НПУО. Именно на това основание и при спазване на посочените изисквания е разработена 
Програмата за управление на отпадъците на община Ботевград. 

Програмата за управление на отпадъците на община Ботевград за периода 2016‐2020 г. 
има за цел да осигури на община Ботевград инструмент за планиране на необходимите 
ресурси, мерки и дейности за предоставяне на качествени услуги по управление на 
отпадъците на жителите на общината и да подобри управлението на отпадъците в 
съответствие с общоевропейската йерархия за отпадъците. Очаква се изпълнението на 
Програмата да окаже съществен принос за ефективно използване на ресурсите и намаляване 
на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда в община Ботевград. 

За успешното изпълнение на програмата особено важно е както вземащите решения, така и 
гражданите и бизнеса в общината да знаят йерархията на управлението на отпадъците и 
нейните ключови характеристики. 
 

 

Най-предпочитан вариант 

Най-непредпочитан вариант 
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Предотвратяване 
Законодателството дава следното определение за предотвратяване: 
„Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се 
намалява: 

 количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или 
удължаването на жизнения им цикъл; 

 вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 
здраве; или 

 съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. 

Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока от 
материали – добив, производство, разпространение и потребление. 

Повторна употреба 
Законодателството дава следното определение за „повторна употреба”: „Всяка дейност, 
посредством която продуктите или компонентите, които все още не са се превърнали в 
отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени”. Повторната 
употреба е един от начините за предотвратяване на отпадъците; тя не е дейност по 
управление на отпадъка. Например, ако едно лице даде на поправка обувките си, а не ги 
изхвърли и след поправката ги използва отново, това е доказателство, че материалът не е 
отпадък. 

Оползотворяване 
Определението на термина „оползотворяване” е една от ключовите концепции на Закона за 
управление на отпадъците. „Оползотворяване” и противоположният термин „обезвреждане” 
заедно съставляват „третиране на отпадъците”. Всяко третиране на отпадъците може да е или 
дейност по оползотворяване, или дейност по обезвреждане. Нито една дейност не може да се 
определи едновременно като дейност по оползотворяване и обезвреждане. Накратко казано, 
операциите по обезвреждане са предимно дейности по управление на отпадъците, които 
целят третиране на отпадъците чрез депониране или изгаряне без оползотворяване на 
енергията, докато основният резултат на операция по оползотворяване е „отпадъкът да се 
използва за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани 
за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази 
функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло“. Оползотворяването е 
разделено на три под-категории: подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване. 

Подготовка за повторна употреба 
Определението за „подготовка за повторна употреба” е: „проверка, почистване или ремонт, 
операции по оползотворяване, посредством които продуктите или компонентите на 
продукти, които са станали отпадък, се подготвят, така че да могат да бъдат повторно 
използвани без всякаква друга предварителна обработка”. Основната разлика между 
„повторна употреба” и „подготовка за повторна употреба” е, че в първия случай материалът 
или предметът не е станал отпадък, докато в случаите на „подготовка за повторна употреба” 
въпросният материал е станал отпадък по смисъла на определението за отпадъци и след това 
чрез поправка се превръща отново в продукт, който се използва по предназначение. Примери 
за подготовка за повторна употреба включват ремонт на велосипеди, мебели или 
електрическо или електронно оборудване, от които притежателите им са се освободили като 
отпадък и впоследствие са ремонтирани и повторно използвани. Типичен пример са 
например пералните машини, хладилници и друго подобно оборудване – втора употреба. 
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Рециклиране 
Определението за „рециклиране" в законодателството по управление на отпадъците е: „всяка 
дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните материали се преработват в 
продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва 
преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на 
енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни 
дейности.” 

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. Главната цел на Рамковата директива за отпадъците е ЕС да стане 
повече от „рециклиращо общество”, което се стреми да избягва образуването на отпадъци и 
да използва отпадъците като ресурс. 

Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се класифицират като рециклиране, 
включват (но не само): 

 Рециклиране на материали – например на пластмасови продукти или компоненти в 
пластмасови материали, стопяване на отпадъчно стъкло за стъклени продукти, 
употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др.; 

 Производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите. 
Рециклирането включва физическо, химическо или биологично третиране, което води 
до материал, който вече не е отпадък. Член 3 (17) на РДО не изисква никакво 
специално характеризиране на дейността по обработка или преработка, докато същата 
генерира материал, който се използва като оригиналния или за други цели и така 
затваря икономическия кръг на материала. Съгласно РДО изключение от това правило 
има при преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни 
дейности, като те се изключват от рециклирането и представляват „друго 
оползотворяване“ по смисъла на РДО; 

 От определението за рециклиране в РДО следва, че единствено преработката на 
отпадъци в продукти, материали или вещества може да се приеме като рециклиране. 
Преработката на отпадъци, при която се получава отпадък, който претърпява други 
последващи стъпки за оползотворяване, не се приема за рециклиране, а за 
предварително третиране преди оползотворяване. Такава дейност следва да се 
категоризира като „подготовка преди оползотворяване или обезвреждане” или 
„предварителна обработка” преди оползотворяване. Последното включва дейности 
като разглобяване, сортиране, натрошаване, намаляване на обема, палетизиране, 
изсушаване, преопаковане, сепариране, смесване и др. Тези дейности не подхождат на 
никое от нивата на йерархия на отпадъците и поради това може да се разглеждат като 
„предшестващи” специфични типове оползотворяване. Например, биологичната 
преработка на отпадъци с цел стабилизиране на отпадъците преди насипни операции 
трябва да се класифицира като предварително третиране преди „друго” 
оползотворяване, а не като процес на рециклиране. 

Друго оползотворяване 
Другите форми на оползотворяване не са споменати в частта с определенията, но са очертани 
в чл. 4 (1) от РДО, където след рециклиране се нареждат други форми на оползотворяване. 
„Друго оползотворяване” е всяка дейност, която отговаря на определението за 
„оползотворяване” съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните изисквания за 
подготовка за повторна употреба или за рециклиране. Примери за друго оползотворяване са: 

 изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на отпадъците е 
като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е операция по управление 
на отпадъците с оползотворяване на енергията, класифицирана като R1 в приложение 
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II към РДО респективно R1 в приложение 2 към § 1, т. 13 на ЗУО. Това контрастира с 
изгарянето на отпадъци, без оползотворяване на енергия, класифицирано като 
операция по обезвреждане D10 в приложение I към РДО, респективно D10 в 
приложение 1 към § 1, т. 11 на ЗУО. За определяне дали изгарянето в инсинератори, 
предназначени за изгаряне на твърди битови отпадъци трябва да бъде класифицирано 
като R1 или D10, в съответствие с критериите за енергийна ефективност, трябва да се 
използва като ориентир Ръководството на Комисията. 

 насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване вж. § 1, т. 10 от 
ДР на ЗУО. 

Обезвреждане 
Съгласно Член 3 (19) от РДО, респ. в § 1, точка 11 от Доп. разпоредби на ЗУО, 
определението за „обезвреждане” е: “всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато 
дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия”. От това 
определение следва, че всяка дейност по третиране на отпадъци, която не отговаря на 
критериите на определението за оползотворяване по подразбиране се счита за обезвреждане. 

Определението „дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на 
вещества или енергия” отразява обратно идеята, че всяка дейност по оползотворяване трябва 
да отговаря на критерия, че „основен резултат” е „използването на отпадъка за полезна цел” 
чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на тази 
цел. 

Принципи 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” – 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 разработването на плановете за 
управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп 
до тях след разработването им. 

1.2 НОРМАТИВНА БАЗА, ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЦИТЕ И ВРЕМЕВИ ХОРИЗОНТ 

Програмата обхваща периода до 2020 г. и съвпада с периода на действие на Националния 
план за управление на отпадъците. Програмата за управление на отпадъците се отнася за 
цялата територия на община Ботевград. 

Програмата е разработена в съответствие с йерархията и основните принципи при 
управление на отпадъците, дефинирани в европейските и националните политики и 
законодателство в сектор отпадъци. Програмата е напълно съобразена с действащото 
национално законодателство относно отпадъците. Освен нормативните изисквания при 
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разработването ѝ 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 Националната програма 
за предотвратяване на отпадъците, като част от него;  

 Методически указания за разработване на общински програми за управление на 
отпадъците, МОСВ, март 2015 г.;  

 Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването на 
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., Министерски 
съвет - Съвет за административна реформа. 

1.3 ДАННИ ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

Наименование на общината: 

Община Ботевград 
Административна област: 

Област София област 
Членство на общината в регионално сдружение за управление на отпадъците: 

Сдружение с нестопанска цел “Изграждане и експлоатация на регионално депо за 
неопасни отпадъци Ботевград, Правец и Етрополе”  
Членуващи общини: 

Ботевград – водеща, Правец и Етрополе. 

Обща характеристика на общината 

Географска характеристика  
Община Ботевград заема северните части на Софийска област, с обща площ 519,0 кв. км. 
Територията на общината обхваща части от дяловете на Западна Стара планина и от 
Предбалкана. Геостратегическото й значение се определя от прохода Витиня, свързващ 
Северна с Южна България и близостта със столицата. Община Ботевград граничи в 
административно отношение с общините: Правец, Етрополе, Горна Малина, Елин Пелин, 
Своге, Мездра и Роман. Ботевград е център на община в състава, на която влизат селата: 
Боженица, Врачеш, Гурково, Елов дол, Краево, Липница, Литаково, Новачене, Радотина, 
Рашково, Скравена (където е разположено настоящото депо) и Трудовец. 

Община Ботевград е разположена в югозападна България и е четвърта по големина в област 
София. Средната надморска височина на общината е 600,4 м. 
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ФИГУРА 1-1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

Релеф 
Релефът е планинско-котловинен. През плиоцена котловината е представлявала езеро, което 
през квартенера е преминало през блатната фаза на изплитняване до съвременното състояние 
на частична естествено отводнена низина. Централната част на котловината е най-равна, а на 
места е дори без наклон. По периферията на котловината теренът се задига със слабо 
изразена стъпаловидност към оградните планински склонове. Планинските масиви от север и 
юг са изградени от филитоидни вулканични скали, а оградните възвишения от изток и запад 
са старопланински калиево-алкални интрузивни скали. 

Климат 
Климатът е континентален, с черти на планински в ограждащите планински склонове – ср. 
год. температура 8-100, ср. год. валежи 750-1000 мм. Влиянието на релефа върху 
климатичните условия се изразява в чести температурни инверсии в долините, долинните 
разширения и Ботевградската котловина, при които температури достигат до -18° С. 
Годишният ход на валежите има подчертано континентален характер. Средногодишната 
сума е 830 мм. Годишният максимум на денонощните валежни количества е 128,5 мм, като 
максималните валежи са в летния сезон, а минималните – в зимните месеци. 

На територията преобладава тихото време. Най-често посоката на вятъра е север-
северозапад, като преобладаващи са ветровете със скорост 0,1 м/сек/-99,5% (и 2,5 м/сек 
/23,7 %). Честотата на силните ветрове е 0,7 % със скорост по-голяма от 14 м/сек. 

В хидрогеоложко отношение районът се характеризира с алувиални и пролувиални наноси – 
чакъли и пясъци, с голямо съдържание на подземни води. Преовлажняването на почвите в 
равнинната част се дължи на това, че атмосферните води „лягат” върху водонаситена 
глинеста основа. 

Ботевградската котловина е бедна на полезни изкопаеми. В две кариери (в землищата на 
селата Скравена и Липница) се добиват ломен камък и чакъл за нуждите на строителството. 
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Почви 
Почвената покривка в Ботевградския край се отличава със значително разнообразие. В 
проломните долини на река Бебреш и притоците ù се срещат алувиални почви. В 
Предбалкана и северните склонове на Старопланинските дялове са развити сивите горски 
почви – псевдоподзолисти, а високите части и билата на тези вериги с височина 1200 м. са 
заети от кафяви горски почви. Почвата като цяло не е с богато съдържание, поради което не 
могат да се отглеждат технически култури без привнасяне на азот, фосфор и калий. 

Води 
Повърхностните води са с дъждовно-снежно подхранване и слабо устойчиво фазово 
разпределение на оттока. Всички реки и потоци в района са във водосбора на р. Малки 
Искър, приток на р. Искър. 

Главната водна артерия на Ботевградската котловина е р. Бебреш, която събира 
повърхностите води – реките Стара река, Церовица, Калница, Писана, Боговина, Рударка в 
котловината и се влива р.Малки Искър. Гъстотата на речната мрежа е 1-1,5 км/кв.м. Оттокът 
на р. Бебреш е регулиран чрез язовир „Бебреш” в землището на с. Врачеш. В района не са 
разположени естествени езера. 

По-пълноводни реки са р. Чешковица с около 10 притока, голям водосбор и дебит от 30 до 
100 л/сек.; р. Осеница с притоци Кукева, Оселска и Козя с дебит от 10 до 30 л/сек.; 
р.Бистрица с приток р. Рогачевица и дебит от 5 до 20 л/сек; р. Ечемишка и р. Стубелска с 
дебити от 1 до 5 л/сек. 

Подземните води са с дъждовно-снежно подхранване чрез повърхностите потоци. 

Повърхностните и подземни води са изцяло зависими от климатичните фактори и 
изменението в състоянието и режима им следват изцяло тяхната промяна. 

Защитени териории и обекти 
В общината има 9 защитени територии: 1 поддържан резерват, 6 защитени местности и 2 
природни забележителности, в които се опазват вековни букови гори и различни 
местообитания. 

Административно-териториална характеристика 
Съгласно административно-териториалното делене на страната Община Ботевград попада в 
Софийска област и се състои от 13 населени места. Административен център на община 
Ботевград е град Ботевград. В община Ботевград влизат селата: Боженица, Врачеш, Гурково, 
Елов дол, Краево, Липница, Литаково, Новачене, Радотина, Рашково, Скравена (където е 
разположено настоящото депо) и Трудовец (Фигура 1-2). 
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ФИГУРА 1-2 ОБЩИНА БОТЕВГРАД – ПРОСТРАНСТВЕНА СТРУКТУРА 

Социално-демографска характеристика 
През последните години развитието на демографската структура в община Ботевград е 
повлияно от икономическата и социална ситуация в страната, от общите тенденции за 
намаляване и застаряване на населението, ниската раждаемост, намаляване броя на 
сключените бракове, отрицателния естествен прираст и засилените миграционни процеси. 

Населението на общината постепенно намалява. По данни на НСИ към 2011 г. населението 
на Община Ботевград е наброявало 33 175 жители. 

По данни на НСИ към 31.12.2015 г. населението на Община Ботевград наброява 31 780 
жители. 

Икономическо развитие на общината 
Промишленост 
Според Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020, Община Ботевград е 
сред общините със структуроопределящи предприятия за индустрията на Област София, 
община, утвърдила се като промишлен център и обособена икономически-активна зона, 
благодарение на наличието на инфраструктура за реализация на продукти и стоки в сектора 
на услугите /логистични бази, транспортна достъпност/. 
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Икономиката на общината е с промишлено-аграрна структура. Промишлеността е с водещи 
функции в икономиката на общината. Производствените ѝ мощности са съсредоточени 
предимно в общинския център. Развити отрасли на промишлеността са: електроника, 
машиностроене, металообработване, хранително-вкусова и текстилна промишленост, 
строителство, дърводобив и други. Изградени са и няколко високотехнологични 
предприятия. 

Производствените мощности на Община Ботевград са съсредоточени предимно в общинския 
център, главно в две промишлени зони: промишлена зона „Ботевград” и промишлена зона 
„Юг – Чеканица – Ботевград”. На територията на бившата „Микроелектроника” в 
промишлена зона „Юг-Чеканица“ са създадени около 30 фирми с чуждо и българско участие. 

Много добре се развива електрониката – проектиране и производство на електронни модули, 
което е застъпено в редица частни фирми. 

До 2007 г. голяма част от населението на общината се занимава със селскостопанска дейност. 
Към настоящия момент се запазват тенденциите в развитието на земеделието, като до 2012 г. 
се увеличава значително броят на частните земеделски стопани. Количеството на засетите 
площи се увеличава, намаляват пустеещите земи. За периода 2007-2013 г. в общината се 
запазват и благоприятните тенденции в развитието на животновъдството, като нараства 
броят на отглежданите животни. 

Към 2013 г. се запазват основните отрасли в икономиката, които са характерни за общината 
преди 2007 г.: електроника, химическа промишленост, металообработване, шивашка 
промишленост, хранително-вкусова промишленост, дървопреработване и производството на 
мебели. 

В селата Врачеш, Скравена и Трудовец има сравнително добре развита икономика. 
Значителна част от населението на с. Врачеш е заето с производство на бъчви и бурета. в т.ч. 
за износ в Гърция, Франция, Германия, производство на трикотажни изделия за местния 
пазар и за износ, производство на сладкарски изделия за задоволяване нуждите на пазара в 
региона. В селата Скравена и Новачене е развита земеделска дейност, свързана с 
отглеждането на масиви с вишневи и ябълкови насаждения. В с. Скравена функционира 
шивашки цех с износ на продукция, цех за производство на сокове, цех за дървообработване 
и извършване на строителство. В с. Новачене развива дейност фирма, занимаваща се с 
дърводобив и дървопреработване. В с. Трудовец развива дейност една от най-големите 
немски фирми за производство на тапицерии и седалки за автомобилното производство, 
както и една от най-големите фирми, производители на натурални сокове, млека и напитки , 
и цехове за производство на PVC дограма и за производство на пластмасови изделия. 

През последните години в общината се наблюдава ефективно развитие на индустриалния 
сектор. Според базата данни на ИСУН в периода 2007-2013 г. в територията на община 
Ботевград са реализирани 16 проекта в частния сектор за насърчаване на развитието на 
малките и средни предприятия по отношение на внедряване на нови технологии, иновации в 
промишлеността, внедряване на системи за управление на околната среда и постигане на 
икономично, чисто и безопасно производство; технологично обновление - намаляване на 
средната възраст на технологичното оборудване в предприятията; високотехнологична 
модернизация приоритетно на електрониката и микроелектрониката. 

Община Ботевград активно съдейства за подпомагане развитието на малките и средни 
предприятия. Във връзка с това е изготвен списък на подходящите за инвестиции празни 
парцели на територията на общината, който е на разположение на заинтересованите лица. 
Разкрито е „ Информационно гише на предприемача” за преодоляване на административните 
бариери пред малкия и средния бизнес, финансирано от Британското министерство за 
международно развитие и осъществено от АМСП, със съдействието на НСОРБ и ФРМС. 

Към настоящия момент състоянието на туризма в община Ботевград се характеризира със 
слаба усвоеност на туристическите ресурси и потенциали. Изградените туристически 
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маршрути са предимно в сферата на планинския туризъм. В общината има изградена 
туристическа инфраструктура с капацитет 531 легла. 

За сектора е характерно недостатъчно популяризиране и реклама на възможностите за 
развитие на алтернативни форми на туризъм, към които се наблюдава засилен туристически 
интерес – екологичен, спортен, културно- познавателен, ловен и други. 

Поради богатството на ресурси в общината, съществуват реални възможности за 
осъществяване на разнообразни видове туризъм: риболовен, ловен, културен и др. 

Реализираните през последните години инвестиционни проекти в подкрепа на бизнеса и 
предприемачеството спомагат за увеличаване броя на подкрепените МСП, внедряване на 
нови технологии и продукти, както и за създаване на нови работни места. 

През последните години общината провежда проактивна политика за привличане на 
инвестиции, чрез разширяване на средствата за предоставяне на актуална информация за 
развитие на бизнес инвестиции – картотекиране на свободните терени, изготвяне на 
проспекти с пълно описание на съществуващата инфраструктура и намерения по 
подобрението ѝ. 

1.4 ОБХВАТ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Цели на програмата 
Законът за управление на отпадъците регламентира йерархия при управлението на 
отпадъците, която поставя приоритети, като: 

✓ Приоритет 1 - предотвратяване образуването на отпадъците; 

✓ Приоритет 2 - оползотворяване на отпадъците, чрез рециклиране, повторно използване 
и/или извличане на вторични суровини и енергия; 

✓ Приоритет 3 - окончателно обезвреждане, чрез депониране или изгаряне на тези 
отпадъци, за които е невъзможно да бъдат предотвратени или оползотворени. 

Законът за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него 
определят и национални количествени цели за специфични потоци отпадъци, които налагат 
предприемането на определени мерки, с оглед постигане на целите за оползотворяване на 
тези отпадъци в рамките на определените времеви периоди. Изпълнението на целите е 
насочено към ограничения и изисквания по отношение на следните специфични потоци 
отпадъци:  

– Битови отпадъци, в т.ч. биоотпадъци; 

– Отпадъци от опаковки; 

– Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); 

– Излязло от упутреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО); 

– Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); 

– Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

– Излели от употреба гуми; 

– Утайки от ПСОВ; 

Националният план за управление на отпадъците за периода 2014÷2020 г. представя 
следните цели за различните отпадъчни потоци, които трябва да бъдат постигнати: 
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ТАБЛИЦА 1-1 НАЦИОНАЛНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА ОТПАДЪЧНИТЕ ПОТОЦИ  

Отпадъчни потоци Година 
Цел 

Оползотворяване Рециклиране Събиране 

Биоотпадъци 

2016 мин. 25% от количеството на битовите биоотпадъци 
образувани в региона през 2014 г. 

2020 мин. 50% от количеството на битовите биоотпадъци 
образувани в региона през 2014 г. 

2025 мин. 75% от количеството на битовите биоотпадъци 
образувани в региона през 2014 г. 

Отклоняване на битови 
биоразградими отпадъци от 
депата 

2020 до 35 % от общото количество на същите отпадъци, 
образувани в Р. България през 1995 г. 

Битови отпадъци от хартия, 
картон, пластмаси, метали и 
стъкло 

2016   мин. 25 % от 
общото им тегло   

2018   мин. 40 % от 
общото им тегло   

2020   мин. 50 % от 
общото им тегло   

Строителни отпадъци 
2016 най-малко 35% от общото тегло на отпадъците 
2018 най-малко 55% от общото тегло на отпадъците 
2020 най-малко 70% от общото тегло на отпадъците 

 

Целта на настоящата програмата е да допринесе за устойчивото развитие на Община 
Ботевград чрез реализиране на система за управление на отпадъците, която да доведе до 
минимизиране въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, 
подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс, увеличаване 
отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на 
отпадъците. 

Предвидените в програмата инвестиционни и неинвестиционни мерки очертават дейностите, 
които община Ботевград ще предприеме в периода на програмата, за да осъществи основните 
насоки на развитие на сектора на територията на общината, изразени в четири стратегически 
цели:  

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им; 

 Увеличаване на дела рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и 
предотвратяване на риска от депонирането на отпадъци; 

 Подобряване на капацитета за управление на отпадъците; 

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

Инвестиционните мерки са насочени към осигуряване на необходима инфраструктура за 
управление на отпадъците – изграждане на съоръжение за компостиране и предварително 
сепариране на битовите отпадъци, и инфраструктура за безвъзмездно предаване на разделно 
събрани битови отпадъци и разделно събиране на строителните отпадъци от ремонтна 
дейност на домакинствата и др.  

Неинвестиционните или т.нар. меки мерки включват разнообразие от дейности, в т.ч. 
промени в местната нормативна уредба; развитие на човешките ресурси; подобрения на 
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контролни дейности; информационни кампании; внедряване на информационна система за 
отпадъците и други. 

Отпадъци в обхвата на Програмата за управление на отпадъците 
Програмата включва тези отпадъци в приложното поле на ЗУО, които са от компетенциите 
на общинските власти. 

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). 

Строителни отпадъци са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на 
кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията 
от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в 
съответствие с член 1, буква „а) ”  от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и 
Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в 
съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните 
отпадъци и следващите му изменения 

Производствени отпадъци – утайки от ПСОВ 
Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, 
посочени в приложение № 3 към ЗУО. 

Процес на обществени консултации (обсъждане) при разработване на Програмата за 
управление на отпадъците 

(ще се добави след осъществяване на консултациите (обсъждане))  

Преценка на необходимостта от екологична оценка 
(ще се добави след получаване на преценката) 

Органи за разработване и одобрение на Програмата за управление на отпадъците 
Програмата за управление на отпадъците е разработена под ръководството на кмета на 
община Ботевград. 

След проведените процедура на обществени консултации и процедура за преценка на 
необходимостта от екологична оценка по реда на ЗООС, Програмата за управление на 
отпадъците за периода 2016-2020 г. на община Ботевград е приета с Решение № ........ от 
........2016 г. на Общинския съвет (ще се добави след приемането на Програмата)  
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2 ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ И 
ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

В резултат от проведения анализ на съществуващото състояние при управление на 
отпадъците на територията на община Ботевград, пълният текст на който е представен в 
Приложенията, са индентифицирани данни и тенденции и са направени изводи, които са в 
основата на формулираните цели и мерки на настоящата програма.  

2.1 АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ В КОНТЕКСТА НА 
ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Основните изводи от анализа на действащите нормативни и програмни документи в Община 
Ботевград са следните: 

1. След определяне на начина на събиране на биоотпадъците в общината е необходимо 
да се актуализират разпоредбите, с които са регламентирани задълженията на 
собствениците или наемателите на търговски обекти, собствениците (или наематели) 
на еднофамилни жилища за изпълнение на новите изисквания за разделно събиране на 
био-отпадъци. 

2. Необходимо е да се регламентират отговорностите на възложителите по отношение на 
изготвяне на планове за управление на строителните отпадъци и задълженията на 
общинската администрация по одобряването на плановете и отчетите във връзка с 
изпълнение целите, заложени в Наредба за управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали. 

Необходимо е допълнително регламентиране на дейностите по разделно събиране на 
ЕГО, оползотворими отпадъци, различни от масоворазпространените отпадъци, 
дейността на площадките за безвъзмездно приемане и др. след въвеждане в действие 
на съответните системи за разделно събиране. 

2.2 АНАЛИЗ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ 

В резултат на извършените анализи на текущото състояние на управлението на отпадъците в 
община Ботевград бяха направени редица изводи и препоръки, обособени в няколко 
тематични групи. 

Анализ на битовите отпадъци 
1. Количеството на отчитаните битови отпадъци и нормата на натрупване през периода 

2013-2016 г. варират в граници между 250 и 280 кг./жител/година поради, която се явява 
ниско ниво на генерирани отпадъци на 1 жител спрямо общоприетата норма на 
натрупване за страната; 

2. Количествата на разделно събраните отпадъци от опаковки са относително постоянни 
през последните години. Действащата система за разделно събиране на отпадъци от 
хартия, стъкло, пластмаса и метали е не достатъчно ефективна. 

3. За другите масово разпространени отпадъци няма натрупани данни, от които да могат да 
се направят изводи за тенденциите на образуване, събиране и третиране; 

4. Няма налична информация, в т.ч. не се отчитат данни за едрогабаритни отпадъци, 
хранителни и зелени отпадъци, както и от поддържането на зелените площи на града, 
поради липса на функциониращи системи за събиране на тези видове отпадъци;  

Анализ на производствени неопасни отпадъци 
1. Икономиката на общината има промишлено-аграрна структура. Развити отрасли на 

промишлеността са: електроника, машиностроене, металообработване, хранително-
вкусова и текстилна промишленост, строителство, дърводобив и други. Изградени са и 
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няколко високотехнологични предприятия. Неопасните отпадъци, образувани от 
производствените предприятия се смесват с битовите отпадъци и се депонират на 
регионалното депо. 

2. На територията на община Ботевград има пунктове за изкупуване на черни и цветни 
метали, пластмаси, хартия, които се изкупуват на търговска основа, но общината не 
получава данни за количествата, което затруднява изпълнението на целите за 
рециклиране на битови отпадъци. 

Анализ на строителни отпадъци 
1. Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността на фирми, 

извършващи строителна и ремонтна дейност. Регламентиран е ред за извозване и 
депониране  на строителни отпадъци, но количествата не се отчитат съответно не могат 
да се направят изводи за тенденции на образуване на този вид отпадък. 

2. Необходимо е да се извършва специализирано проучване за територията на Община 
Ботевград относно генерираните количества, морфологичен състав, източници и 
количества повторно използвани, рециклирани и оползотворени ОСР, вкл. отпадъци от 
ремонтни и нови работи на пътищата в района; 

3. Необходимо е да се предвидят места за депониране и временно съхранение на базата на 
изяснени по количество и време отпадъци. Съхранението следва да се организира по 
селективен метод в близост до добивните предприятия, без смесване на отпадъците и 
добитите материали; 

4. Необходимо е подробно изследване на възможностите за използване на складираните 
материали за повторна употреба; 

5. С цел ефективно управление на СО е препоръчително да се разработи програма на 
общината за ремонт, рекултивация или друг тип строителна дейност, която може да 
използва добитите от ремонтни дейности материали; 

Анализ на опасни отпадъци 
1. В община Ботевград количествата на образуваните опасни отпадъци по кодове, 

съгласно класификацията на отпадъците се водят на отчет от генераторите им (в 
случай, че това са промишлени предприятия) или от фирмите, извършващи събиране 
на такива опасни отпадъци (в случай, че са от домакинства).  

2. По експертна оценка най-голям дял в общото количество на опасните отпадъци имат 
отработени моторни и смазочни масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии 
и акумулатори /НУБА/, както и излезли от употреба флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак.  

3. Без да се ползва общинска инфраструктура, дейностите по третиране на опасните 
отпадъци образувани от дейността на предприятията се извършват в съответствие с 
документите за дейности с такъв вид отпадъци. 

4. На територията на общината са складирани пестициди за растителна защита като 
количествата са отразени в Регистъра на складове и съхраняваните в тях негодни за 
употреба пестициди. 

5. В Община Ботевград все още няма функционираща система за разделно събиране на 
опасни отпадъци от домакинствата, съответно липсват данни за този вид отпадъци. 

Анализ на утайки от ПСОВ 
1. В Община Ботевград през декември 2015г. е открита новата градска пречиствателна 

станция за отпадъчни води (ГПСОВ), намираща се в местност „Калница”, землище на 
град Ботевград. ГПСОВ е проектирана и оразмерена да пречиства отпадъчните води 

http://eea.government.bg/flexviewers/pesticides/
http://eea.government.bg/flexviewers/pesticides/
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на гр. Ботевград, на с. Врачеш и отпадните води от с. Трудовец, които ще се довеждат 
до пречиствателната станция чрез новопроектиран колектор. Пречиствателната 
станция е с капацитет 40 131 екв. жители. Средно денонощното водно количество, за 
което е оразмерена ГПСОВ е 12 721 m3/d за края на експлоатационния период - 2041г. 

2. Към момента утайки от ГПСОВ не се генерират в количества, които да налагат 
тяхното последващо третиране и оползотворяване. След натрупване на достатъчно 
количество утайки ще започне тяхното третиране, което включва – уплътняване и 
обезводняване. Така третираните утайки е допустимо да бъдат депонирани на 
регионалното депо. 

3. Необходимо е да бъде направен анализ и оценка за възможността и целесъобразността 
от оползотворяване на утайките от ПСОВ в земеделието, за запълване и рекултивация 
на нарушени терени и др.  

2.3 АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Анализите на инфраструктурата за разглежданите потоци отпадъци дават основание да се 
направят следните основни изводи по отношение на: 

Събиране и транспортиране на отпадъци 
1. Дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците от домакинствата, 

административните сгради и търговските предприятия се извършват Общинско 
предприятие „БКС“.  

2. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване обхващат  всички населени места; 

3. В гр. Ботевград е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от 
„Екопак България” АД. Осигурените контейнери отговарят на минималните 
изисквания заложени в чл. 24, ал. 1, т.1, буква а) от Наредбата за опаковките и 
отпадъците от опаковки; 

4. Община Ботевград няма сключени договори с организации по оползотворяване за 
изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба ИУМПС, 
отработени масла и излезли от употреба гуми; 

5. В Община Ботевград не функционира Система за разделно събиране на опасни 
отпадъци от домакинствата; 

6. Към момента не са изградени площадки, предназначени за събиране и временно 
съхраняване на разделно събрани отпадъци от бита, на които да се извършва 
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата (чл. 19, ал. 
3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците); 

7. Не се извършва разделно събиране на биоразградими отпадъци. Понастоящем 
съществуващите практики в община Ботевград (и в останалите общини от РСУО) не 
осигуряват съвместно постигането на регионалните цели за разделно събиране и 
оползотворяване на битовите биоотпадъци по чл. 8 от Наредбата за разделно събиране 
на биоотпадъците. 

8. Недостатъчна сециализирана техника за транспортиране на битови отпадъци и 
обработка на зелени площи – необходимост от закупуване на допълнителни 
автомобили за сметосъбиране и машини за обработване и третиране на зелени площи; 

9. Амортизирани съдове за сметосъбиране на териорията на общината – необходимост 
от закупуване; 
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Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
1. Понастоящем прилагането на дейности по оползотворяване в община Ботевград е 

ограничено до материали, които имат търговска стойност; 

2. Основен  метод за обезвреждане на отпадъците на Община Ботевград е депонирането  
на РДНО – Ботевград; 

3. На територията на Община Правец функционира Инсталация за производство на 
алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци, за която е издадено 
комплексно разрешително и е възможно ползването на инсталацията и от другите две 
общини от регион Ботевград . Община Ботевград и Община Етрополе. 

2.4 АНАЛИЗ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

1. На територията на общината не се изпълнява предварително третиране на смесени 
битови отпадъците като раздробяване или сепариране.  

2. Необходимо е постигане на поставеното в Закона за управление на отпадъците 
изискване да се достигнат поетапно до 2020 г. рециклиране на битовите отпадъци от 
хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло (в тези  потоци отпадъци се включват 
и отпадъците от опаковки от същите материали) в следните количества: до 1 
януари 2020 г. – намаляване най-малко 50 на сто от общото им тегло. 

3. Към момента няма изградена инсталация за предварително третиране на битовите 
отпадъци на Община Ботевград. 

4. Към настоящия момент биоразградимите отпадъци, образувани на територията на 
Община Ботевград, не се събират разделно, а са част от общия поток битови 
отпадъци. Общината не е въвела система за домашно компостиране. 

5. От направения морфологичен анализ (2015-2016 г.) на територията на община 
Ботевград се образуват значителни количества биоразградими отпадъци – градински, 
хранителни и дърво; 

6. За биоразградимите битови отпадъци ЗУО регламентира конкретни и поетапни 
количествени цели за отклоняване на битовите биоразградими отпадъци от депата за 
битови отпадъци, а от края на 2013 г. с Наредбата за разделно събиране на 
биоотпадъците за общините се въведоха цели и за разделно събиране, рециклиране и 
оползотворяване на биоотпадъците. Разпоредбите на ЗУО изискват до 31 декември 
2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови 
отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в 
Република България през 1995 г. 

7. Към настоящия момент няма изградена инсталация за третиране на биоразградимите 
отпадъци на Община Ботевград. 

8. За постигане на стратегическите цели поставени в НПУО 2015-2020 г. е необходимо 
изграждането на допълнителна инфраструктура по смисъла на на Наредба № 6 от 
27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 
на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци. 

2.5 АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ 

1. В общината няма обособено административно звено, отговорно за управление на 
отпадъците. Няма и специализирано контролно звено, изпълняващо контролни 
функции в т.ч. и по управление на отпадъците. Контролната дейност се извършва от 
експерт „Екология”, в специализираната администрация; 
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2. Препоръчва се увеличаването на щатната бройка на служителите към отдел 
„Управление проекти и програми“ на общината и отделянето на самостоятелна 
длъжност за управление на отпадъците, която да обхваща изпълнението на дейности, 
свързани с тази политика на общината; 

3. Служителите, пряко свързани с опазване на околната среда и в частност с 
управлението на отпадъците са обезпечени с нужната материално-техническа и 
информационна база; 

4. Дейностите по събиране, транспортиране на битовите отпадъци са възложени на 
Общинско предприятие „БКС“; 

5. За повишаване на професионалния капацитет е препоръчително служителите, 
ангажирани с дейностите по опазване на околната среда и в частност с управлението 
на отпадъците, да участват в семинари, работни срещи, обучения и други, 
организирани от МОСВ, Организации по оползотворяване, Браншови организации, 
РИОСВ, Регионални сдружения; 

6. С цел прилагане на гъвкави мерки и ефективни действия при нарушаване на 
действащата нормативна уредба в областта на управлението на отпадъците е 
необходимо допълнително обучение на служителите; 

7. Община Ботевград участва в сдружение с нестопанска цел “Изграждане и 
експлоатация на РДНО – Ботевград, Правец, Етрополе”. 

2.6 АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ И ФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ; 
ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ 

1. Определянето на цените на услугите и дейностите по събиране, транспортиране и 
обезвреждане на битови отпадъци се осъществява чрез събиране на такса „Битови 
отпадъци”, определена в годишен размер, въз основа на одобрена План-сметка за 
необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в 
общината, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за 
съхраняване на БО; събиране и транспортиране на отпадъците до РДНО, както и 
тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, като и разходите за 
осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване; 

2. За физически лица и икономически субекти се използва различен промил от 
стойността на имота за определянето на такса битови отпадъци. В резултат на тази 
политика се получават диспропорции и кръстосано финансиране; 

3. Такса битови отпадъци осигурява основния дял от приходите от такси за общината и 
определя един стабилен процент от общинския бюджетен приход; 

4. Резултатите от анализа показват по-висок дял на постъпленията от юридически лица 
в общата структура на приходите от такса „Битови отпадъци”. 

2.7 АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 

1. До момента не са разработени специализирани информационни кампании, насочени 
към гражданите с цел да ги информира относно: 

- наличните и планираните за изграждане на системи за екологосъобразно събиране 
и третиране на отпадъци; 

- задълженията и отговорностите на населението; 

- ползите за околната среда от прилагане на отделните мерки; 
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- ползите от намаляване на количеството генерирани отпадъци и оползотворяване 
на отпадъците. 

2.8 АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ С 
ОТПАДЪЦИТЕ 

1. Необходимо е създаването на централизирана система за събиране и обработка на 
данни от изпълнителите, които имат договори с общината и предприятията с 
общинско участие, както и получаването на информация от лица, извършващи 
събиране на рециклируеми отпадъци на търговска основа; 

2. Необходимо е въвеждане на механизми за получаване и оценка на достоверността на 
отчитаните от организациите по оползотворяване количества с цел установяване 
изпълнението на целите за рециклиране на битови и строителни отпадъци. 

3 SWOT АНАЛИЗ 

SWOT анализът 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”. 

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

Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на ресурси, 
умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора. 

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

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

Направеният SWOT анализ на управлението на отпадъците в Община Ботевград показва 
посочените по-долу резултати. 

Силни страни 

• Организирано сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците от жилищни блокове, 
индивидуални жилищни сгради, промишлени предприятия, обществени сгради, 
учреждения и фирми на територията на община Ботевград до РДНО-Ботевград със 
специализирани транспортни средства; 

• Организирано самостоятелно сметосъбиране в малките населени места на община 
Ботевград; 

• Сформирано сдружение с нестопанска цел „Изграждане и експлоатация на 
регионално депо за неопасни отпадъци Ботевград, Правец и Етрополе”; 

• Въведено в експлоатация от 2013 г. „Регионално депо за неопасни отпадъци” 
обслужващо общините Ботевград, Правец и Етрополе; 

• Действаща на територията на гр. Ботевград система за разделно събиране и 
оползотворяване на опаковки чрез договор с организация по оползотворяване на 
отпадъци; 
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• Учередено Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство”, с 
дейност - сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжане на тревни площи и 
аранжиране на цветни градини и други; 

• Ниско ниво на генерирани отпадъци на 1 жител спрямо общоприетата норма на 
натрупване за страната; 

• Отредена площадка в непосредствена близост до РДНО-Ботевград във връзка с 
осъществяването на бъдещи инвестиционни намерения за изграждане на „Площадка 
за компостиране на зелени/био отпадъци, събиране, съхранение и предварително 
третиране на битови и строителни отпадъци”; 

• Изготвен „Подробен устройствен план – за застрояване и парцеларен план /ПУП-ПЗ и 
ПП/ за „Площадка за компостиране на зелени/био отпадъци, събиране, съхранение и 
предварително третиране на битови и строителни отпадъци”; 

• Сключен договор по реда на ЗОП за изготвяне на прединвестиционни проучвания по 
отношение на бъдещите инвестиционни намерения на общината за изграждане на 
„Площадка за компостиране на зелени/био отпадъци, събиране, съхранение и 
предварително третиране на битови и строителни отпадъци”; 

• Извършени инженерно-геоложки проучвания и геодезично заснемане на отредената 
площадка за компостиране и предварително третиране на БО; 

• Извършена техническа и биологична рекултивация на общинското сметище находящо 
се в землището на с. Скравена, м.Темуша; 

• Извършен морфорлогичен анализ на състава и количеството на образуваните битови 
отпадъци, с цел правилното определяне на политиката по управление на отпадъците в 
общината; 

Слаби страни 

• Основен метод за третиране на  битовите отпадъци е депонирането; 

• Липса на целенасочени мерки и стимули за населението, насочени към 
предотвратяване образуването на отпадъци; 

• Липса на решение за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците; 

• Липса на пунктове за събиране на специфични отпадъци, ЕГО, опасни отпадъци от 
домакинства в зависимост от тяхното количество и осигуряване на 
екологосъобразното им третиране; 

• Липса на център за безвъзмездно предаване на различни отпадъци; 

• Липса на ефективно прилагане на схемата за „разширена отговорност на 
производителя” за масово разпространени отпадъци чрез партньорство с 
организациите за оползотворяване на МРО; 

• Действащата система за разделно събиране на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса 
и метали е не достатъчно ефективна, тъй като не отчита нарастване на разделно 
събраните количества отпадъци през последните години; 

• Наличие на нерегламентирани депа/сметища за отпадъци в землищата на селата; 

• Липса на действия за отчитане удовлетвореността на обществеността от дейностите и 
услугите, свързани с отпадъците; 

• Недостатъчна сециализирана техника за сметосъбиране, сметоизвозване и обработка 
на зелени площи; 

• Амортизирани съдове за сметосъбиране на териорията на общината. 



 

24 

Програма за управление на отпадъците 2016 – 2020 г. на Община Ботевград 
 

Възможности 

• Използване на финансовите инструменти на ЕС и МОСВ за решаване на проблемите, 
свързани с ефективното управление на отпадъците, в т.ч. биоотпадъците; 

• Други възможни подходи за финансиране на изпълнението на ангажиментите на 
общината, свързани с ефективното управление на отпадъците:  

− Републикански бюджет; 

− Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС); 

− Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО; 

− Национален доверителен екофонд (НДЕФ); 

− Финансов инструмент за изпълнение на проекти от европейските фондове на 
местно равнище (ФЛАГ); 

− Публично – частни партньорства; 

− Използване на аутсоурсинг договори с ООп. 

• Използване на нови методики при определяне на такса битови отпадъци за 
гражданите и бизнеса и въвеждане на принципа „заплащане според количеството на 
образуваните отпадъци“; 

• Подобряване ефективността на системата за разделно събиране на отпадъци от 
хартия, стъкло, пластмаса и метали с цел нарастване на количествата разделно 
събрани отпадъци; 

• Провеждане на информационни кампании насочени към различни целеви групи с цел 
промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразното ефективно 
управление на отпадъците; 

• Премахване на нерегламентираните депа/сметища; 

• Изграждане на центрове за предаване на опасни и рециклируеми отпадъци от 
населението; 

• Създаване на стимули за населението за разделно събиране и предаване на опасните 
битови отпадъци; 

• Изграждане на система за разделно събиране на битови биоотпадъци; 

• Изграждане на система за събиране и предварително третиране на строителни 
отпадъци; 

• Проучване на възможностите за оползотворяване на утайките от ГСПОВ; 

• Проучване на възможностите за публично-частно партньорство с ООп за третиране и 
реализация на строителните отпадъци като вторична суровина, генерирани на 
територията на Общината; 

• Проучване на възможностите за публично-частно партньорство с цел реализиране на 
проекти, свързани с разширяване инфраструктурата за управление на отпадъците;  

• Създаване на междинни площадки в градската зона и в по-големите села, за 
безвъзмездно предаване на ЕГО, неспецифични битови отпадъци (ИУЕЕО, ИУМПС, 
ИУГ, НУБА и пр.) и рециклируеми отпадъци; 

• Създаване и внедряване на информационна система за отчитане и проследяване 
изпълнението на договорите с фирми подизпълнители, относно дейностите с 
отпадъците; 
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• Изготвяне на материали и провеждане на мероприятия за повишаване на екологичната 
култура на населението и участието му в системата за разделно събиране на 
отпадъците; 

• Стимулиране на населението за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
рециклируеми отпадъци на организираните центрове и площадки; 

• Информираност и обучение на общинската администрация за прилагане на 
законодателството по управление на отпадъците; 

• Създаване на звено от общинската администрация, което да контролира дейността с 
генерираните отпадъци на територията на Общината. 

Заплахи 

• Преминаването към нови схеми за определяне на „такса битови отпадъци”, при 
промяна на ЗМДТ, което може да доведе до значителна промяна на „такса битови 
отпадъци”; 

• Нови промени в европейското законодателство в сектор отпадъци с разширени като 
обхват и повишени като количествени изисквания цели за предотвратяване, 
рециклиране и оползотворяване на отпадъците и фактическа забрана на депонирането; 

• Съществува опасност да не се постигнат целите, въведени в законодателството чрез 
съществуващите съоръжения, което ще наложи въвеждането на други практики, 
изискващи допълнителни инвестиции; 

• Неправилно проведените информационни кампании могат да доведат до протести от 
страна на населението по отношение мерките, които трябва да се предприемат; 

• Възникване на проблеми в следствие, на които би могло да се забави изграждането на 
площадките за събиране на битови биоотпадъци и на площадките за събиране и 
предварително третиране на строителни отпадъци; 

• Поява на основания за забавяне или прекратяване на процедури за възлагане на 
обществени поръчки. 

• Възникване на непреодолими природни бедствия, довеждащи до неизпълнение или 
забавено изпълнение на конкретен обект или мярка. 

4 ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА И АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

4.1 СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

В съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 4 от ЗУО общинската програма „се разработва в 
съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление 
на отпадъците”.  

В Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Генералната стратегическа 
цел в сферата на управление на отпадъците е:  Общество и бизнес, които не депонират 
отпадъци 
Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел така 
както са формулирани в Националния план са:  

• Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

• Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, 
чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на 
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цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и 
околната среда; 

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

• Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията 
на управление на отпадъците. 

Следвайки структурата, целите и предвижданията на НПУО 2014-2020 г. в настоящата 
програма са разработени осем подпрограми, които чрез своите дейности (мерки) водят до 
постигане на изпълнението, както на конкретните програмни цели (стратегически/ 
оперативни цели), така и на четирите стратегически цели на националния план.  

Изпълнението на включените в подпрограмите мерки ще доведе до изпълнението както на 
оперативните цели на съответната подпрограма, така и на стратегическите цели на 
Програмата. 

ТАБЛИЦА 4-1 ИНДЕНТИФИЦИРАНИ ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

Стратегически цели Оперативни цели Подпрограма 

Цел1: Намаляване вредното въз-
действие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването 
им и насърчаване на повторното 
им използване 

Намаляване на общото коли-
чество генерирани отпадъци 

• Подпрограма за 
предотвратяване образуването 
на отпадъци 

Цел 2: Увеличаване количест-
вата 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 

Достигане на целите за подго-
товка за повторна употреба и 
за рециклиране на битовите 
отпадъци от хартия, метали, 
пластмаса и стъкло 

• Подпрограма за разделно 
събиране и изпълнение на 
целите за подготовка за пов-
торна употреба и за рециклиране 
на битовите отпадъци най-малко 
от хартия и картон, метали, 
пластмаса и стъкло 

 Достигане на целите и изиск-
ванията за биоразградимите 
отпадъци 

• Подпрограма за разделно 
събиране и постигане на целите 
за биоразградимите битови 
отпадъци в т.ч. за 
биоотпадъците 

 Достигане на целите за 
рециклиране и оползотво-
ряване на строителни отпа-
дъци и отпадъци от разру-
шаване на сгради 

• Подпрограма за изпълнение на 
изискванията и целите за 
рециклиране и оползотворяване 
на строителни отпадъци 

 Увеличаване на количествата 
рециклирани и оползотворени 
утайки от ГПСОВ 

• Подпрограма за управление на 
отпадъците от утайки от 
пречиствателната станция за 
отпадъчни води 

 Остатъчните битови отпадъци 
се обезвреждат съгласно нор-
мативните изисквания 

• Подпрограма с мерки за 
предотвратяване и намаляване 
риска от депонирани отпадъци 

Цел 3: Управление на отпа-
дъците, което гарантира чиста и 
безопасна околна среда  

Подобряване на състоянието 
на системата за управление на 
отпадъците за целия регион  

• Подпрограма за приоритетни 
действия по управление на 
отпадъците, гарантиращи чиста 
и безопасна околна среда 
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Цел 4: Превръщане на общест-
веността в ключов фактор за 
прилагане на йерархията на 
управление на отпадъците  

Повишаване ролята на 
обществеността при вземане 
на решения по проблемите за 
управление на отпадъците  

• Подпрограма за прилагане на 
разяснителни кампании и 
информиране на обществеността 
по въпросите на управление на 
отпадъците  

 

В съответствие с препоръките на Методическите указания за разработване на общински 
програми за управление на отпадъците на МОСВ, всяка подпрограма съдържа кратка 
въвеждаща текстова част и план за действие в табличен формат, включващ мерките и 
дейностите към подпрограмата. 

Мерките са представени в табличен вид съгласно Методологичните указания за разработване 
на план за действие на Методологията за стратегическо планиране в Република България, 
разработена от Съвета за административна реформа към Министерски съвет (2010 г.). 

Мерките се групират като инвестиционни и неинвестиционни. 

Инвестиционните мерки са насочени към осигуряване на необходима инфраструктура за 
управление на отпадъците – изграждане на съоръжение за компостиране и предварително 
сепариране на битовите отпадъци, инфраструктура за безвъзмездно предаване на разделно 
събрани битови отпадъци и разделно събиране на строителните отпадъци от ремонтна 
дейност на домакинствата, както и мерки за доразвитие на системите за управление на 
утайките от ПСОВ. 

Неинвестиционните или т.нар. меки мерки включват разнообразие от дейности, в т.ч. 
промени в местната нормативна уредба; развитие на човешките ресурси; подобрения на 
контролни дейности; информационни кампании; внедряване на единна информационна 
система за отпадъците и други. 

Част от мерките са остойностени на базата на информация за изпълнението на сходни 
дейности и експертни допускания. 

За една част от мерките не е предвиден бюджет, тъй като те ще се финансират в рамките на 
обичайния бюджет на общината за съответната бюджетна година. Това основно са меки 
мерки, свързани с организационно, процедурно и нормативно осигуряване на дейностите с 
отпадъци. 

Приблизителната стойност за периода на програмата 2016-2020 г. на остойностените с този 
подход подпрограми е представена в следващата таблица. 

ТАБЛИЦА 4-2 ПРИБЛИЗИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ПОДПРОГРАМИ 

Подпрограма 

Стойност*, 
[лв.] 

Стойност, 
[лв.] 

Стойност, 
[лв.] 

Общински 
бюджет 

МОСВ ООп 

1. Подпрограма за предотвратяване образу-
ването на отпадъци 

45 200  38 500 

2. Подпрограма за разделно събиране и 
изпълнение на целите за подготовка за 
повторна употреба и за рециклиране на 
битовите отпадъци най-малко от хартия и 
картон, метали, пластмаса и стъкло 

121 800 555 000 45 800 

3. Подпрограма за разделно събиране и 
постигане на целите за биоразградимите 
битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците 

274 500 2 013 000  
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4. Подпрограма за изпълнение на изискванията 
и целите за рециклиране и оползотворяване 
на строителни отпадъци 

13 000 130 000 5000 

5. Подпрограма за управление на отпадъците от 
утайки от пречиствателната станция за 
отпадъчни води 

40 500   

6. Подпрограма с мерки за предотвратяване и 
намаляване риска от депонирани отпадъци 

32 000 80 000  

7. Подпрограма за приоритетни действия по 
управление на отпадъците, гарантиращи 
чиста и безопасна околна среда 

966 000 4 870 000  

8. Подпрограма за подобряване информи-
раността и участието на населението и 
бизнеса относно дейностите по управление на 
отпадъците 

32 000 35 000 12 000 

ОБЩО: 1 525 000 7 683 000 101 300 
*Стойностите са индикативни и подлежат на уточняване в конкретната подпрограма 

4.2 АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Оптималната алтернатива за управление на отпадъците трябва да бъде устойчива система, 
която е икономически поносима, социално приемлива и екологично ефективна. 

Икономическата поносимост изисква разходите за системите за управление на отпадъците 
да са икономически приемливи за всички сектори на обслужваното население, включително 
домакинствата, търговския сектор, индустрията, институциите и правителството. 

Социалната приемливост изисква системите за управление на отпадъците да отговарят на 
потребностите на местното население и да са отражение на ценностите и приоритетите на 
това общество. 

Екологичната ефективност изисква общите екологични тежести от управлението на 
отпадъците да намаляват, както по отношение на потреблението на ресурси (включително 
енергия), така също и по отношение на генерирането на емисии във въздуха, водата и 
земната повърхност. 

Оптималната алтернатива предполага въвеждането на интегрирано управление на 
отпадъците като цялостен подход към гореизложените аспекти, включва използването на 
различни варианти за третиране на отпадъците и обхваща целия поток отпадъци. 

Една интегрирана система за управление на отпадъците се състои от следните етапи, които 
са анализирани задълбочено в следните глави: 

• предотвратяване образуването на отпадъците и повторна употреба на отпадъците; 

• технически варианти за събиране и транспортиране на отпадъците (смесени, 
разделени при източника); 

• съоръжение за сепариране по материали и рециклиране; 

• технически варианти за третиране на отпадъците (механично-биологично 
третиране, компостиране); 

• обезвреждане на отпадъците на депо. 
В настоящата програма са разгледани йерархичните принципи за управление на БО с цел 
създаване и установяване на интегрирана система за регионално управление на БО. 
Посочени са препоръчителни мерки, които да бъдат включени в бъдещата регионална 
система, така че да се постигне в най-пълна степен управление на БО в съответствие с 
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йерархичните принципи. На ниво „мерки” са определени отделните компоненти на 
регионалната система, които да гарантират съответствието с изискванията на действащото 
законодателство и постигането на националните и регионални цели. 

По отношение на регионалната система за управление на отпадъците и свързаните с нея 
елементи, в рамките на проект „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъци в регион Ботевград” бяха оценени три алтернативни и практически осъществими 
сценария за интегрирано управление на битовите отпадъци за плановия период 2013-2032 г. 
Сценариите постигат пълно съответствие с Европейското и българското законодателство и 
обосновават предложените инвестиции, определени за региона чрез „Оперативна програма 
Околна среда 2014-2020” на Министерството на околната среда и водите.  

Алтернатива 1 – Децентрализиран подход в управлението на отпадъците; 

Алтернатива 2 – Централизиран подход в управлението на отпадъците; 

Алтернатива 3 – Интегриран подход при управлението на отпадъците, съчетаващ 
децентрализирания и централизирания модел.  

Анализ за ефективността на централизиран или децентрализиран подход за изграждане 
на инфраструктура за управление на отпадъците  
В Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. са разгледани 3 сценария за 
постигане на националните цели за управление на битовите отпадъци. Изрично е посочено в 
плана, че изборът на решение за прилагане на децентрализирано или централизирано 
компостиране/анаеробно разграждане на ниво регион за управление на отпадъците, следва да 
бъде направен въз основа на анализ на възможните алтернативи и сравнението им по 
различни екологични, икономически и технически критерии в рамките на съответните 
прединвестиционни проучвания.  

Заложените национални цели по отношение на управлението на битовите отпадъци се 
изпълнява съвместно от всички общини в региона.  

В утвърдените „Методически указания за разработване на общински и методически указания 
за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 
г." е посочено, че за да се идентифицират конкретните мерки, трябва да се разработят и 
оценят най-малко две алтернативи за постигане на целите.  
Възможни алтернативи биха могли да бъдат:  

1) децентрализиран подход в управлението на отпадъците и  

2) централизиран подход в управлението на отпадъците.  

За всяка алтернатива следва да се направят изчисления на инвестиционните и оперативните 
разходи, както и на икономическите и екологичните ползи. Във основа на резултатите се 
прави анализ и се избира алтернативата, която ще се приложи, след което се пристъпва към 
разработване на подпрограмите с мерки.  

Общините от едно регионално сдружение за управление на отпадъците следва да анализират 
дали изграждането на допълнителна инфраструктура за управление на отпадъците е по-
ефективно да е на ниво регион или на ниво община/група общини.  

Изграждането на допълнителна инфраструктура трябва да бъде обосновано като част от 
всички мерки и дейности, които община/група общини или регион за управление на 
отпадъците е подходящо да предприемат за осигуряване на постигане на крайните цели за 
2020 г. по чл. 31, ал. 1 от ЗУО.  
При анализа са оценени два подхода - централизиран и децентрализиран, по отношение на 
бъдещото изграждане на допълнителна инфраструктура за управление на битовите отпадъци 
като част от регионална система за управление на отпадъците (по смисъла на чл. 23, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗУО).  
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За извършването на анализа следва да се има предвид, че:  

1. „Централизиран подход“ е подход, при който се предвижда изграждане на 
инфраструктура за управление на отпадъците, която да бъде ползвана от всички общини от 
съответното регионално сдружение за управление на отпадъците.  

2. „Децентрализиран подход“ е подход, при който се предвижда изграждане на 
инфраструктура за управление на отпадъците, която да обслужва само една община или 
група от няколко общини в рамката на един регион за управление на отпадъци.  

3. „Допълнителна инфраструктура“ са предвидени за изграждане инсталации и 
съоръжения (по смисъла на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци) за рециклиране, оползотворяване или за 
предварително третиране на битови отпадъци.  

Разгледани са три алтернативи за постигане на целите, както и нулева алтернатива. Тези цели 
са в синхрон с целите на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.: 

Нулева алтернатива – приема се, че до момента съществуващите организационни схеми за 
събиране на отпадъци продължават да функционират както досега, съоръженията за 
третиране на отпадъците, реализирани в рамките на предходния програмен период, 
функционират, без да се въвеждат подобрения или без оптимизация на процесите, не се 
осъществява работа с обществеността по отношение утвърждаване на реализираните системи 
за разделно събиране и не се променят моделите за събиране и третиране на отпадъци. Тази 
алтернатива със сигурност няма да доведе до постигане на заложените цели за рециклиране и 
оползотворяване.  

Алтернатива 1 – децентрализиран подход при управлението на отпадъците – основава се на 
принципа третиране и разделяне при източника.  

• Осигуряване на компостери в малките населени места от общината и в квартали, 
застроени с еднофамилни жилищни сгради и разполагане на съоръжения за 
компостиране (например барабанен термокомпостер от затворен тип) в сгради в 
режим на етажна собственост;  

• Осигуряване на индивидуални съдове за разделно събиране на метали, хартия и 
картон, пластмаса, стъкло, като за всеки вид отпадък има отделен съд;  

• Разполагане на индивидуални съдове за смесени битови отпадъци на всяко 
домакинство в малките населени места и квартали, застроени с еднофамилни 
жилищни сгради;  

• Предоставяне на съдове за събиране на различни масово разпространени отпадъци в 
сградите в режим на етажна собственост.  

Позитиви и негативи на алтернативата:  

+ Тази алтернатива се характеризира с много висок екологичен ефект. Контролът при 
разделното събиране ще бъде индивидуален и ще се доближи максимално до принципа 
„Замърсителя плаща“;  

+ Ще бъде спазено най-високото стъпало в йерархията при управлението на отпадъците – 
предотвратяване, чрез компостирането на мястото на образуване;  

+ Ще се увеличи количеството на събраните масово разпространени отпадъци;  

- Ще се създадат предпоставки за по-сериозни посегателства от съдовете за разделно 
събиране на хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло;  

- Много сериозни инвестиционни разходи за закупуване на съдове и съоръжения за 
компостиране;  
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- Много високи разходи за обслужване на системите за разделно събиране;  

- Непригодност към вече реализираните мерки от предходния програмен период.  

Тази алтернатива гарантира достигане на целите, свързани с: 

- рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло, чрез прилагане 
на разделно събиране на отпадъци от домакинствата при източника, организирано от 
общината и фирма „Екопак“ АД, разделно събиране на отпадъци от други източници и 
допълнително изграждане на инсталации за сепариране и/или предварително третиране на 
смесени битови и строителни отпадъци; 

- откриване на площадки на територията на общината с инвестиции от частни инвеститори и 
от общината; 

- закриване на нерагламентираните сметища; 

- оползотворяване на зелени/биоотпадъци.  

Алтернативата се основава на изграждането на децентрализирани инсталации на територията 
на община Ботевград. 
 
Алтернатива 2 – централизиран подход при управлението на отпадъците – характеризира 
се с третиране на всички потоци отпадъци, генерирани на територията на Община Ботевград, 
на Регионално депо за неопасни отпадъци/РДНО-Ботевград, обслужващо общините 
Ботевград, Правец и Етрополе.  

• Целият отпадъчен поток ще бъде събиран в един съд за битови отпадъци и ще 
постъпва в сепариращата инсталация за сортиране;  

• Еднофамилните съдове, разположени в някои квартали и села от общината, ще бъдат 
заменени с по-големи, обслужващи нуждите на няколко домакинства;  

• Домашното компостиране в малките населени места ще бъде заменено със събиране 
на биоразградимите отпадъци от общата система за събиране на отпадъци;  

• Ще бъде обусловена площадка за безвъзмездно приемане на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата, включително и масово разпространени отпадъци, като 
съдове за тяхното събиране ще бъдат разположени само на нея.  

Позитиви и негативи на алтернативата  

+ Няма да има необходимост от сериозни инвестиции за съдове и съоръжения;  

+ Сметосъбирането ще се оптимизира по отношение скорост и разходи;  

+ По-голям процент от рециклируемите отпадъци ще остава в съдовете и при посегателства 
няма да могат да бъдат взети големи количества;  

- Няма да има предпоставки за осъществяване на контрол по отношение количества 
отпадъци от домакинства;  
- Високи разходи за сепариране на отпадъци;  

 - Недостатъчна чистота на отпадъците, предвидени за рециклиране и компостиране;  

- Лоши качествени характеристики на произведения продукт след компостиране;  

- Възникване на нови нерегламентирани замърсявания поради отдалеченост на съдовете за 
събиране на отпадъци и съоръженията за третиране.  

Тази алтернатива също гарантира достигане на целите, свързани с: 

- рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло, чрез прилагане 
на разделно събиране на отпадъци от домакинствата при източника, организирано от 
общината и фирма „Екопак“ АД, разделно събиране на отпадъци от други източници и 
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допълнително изграждане на инсталации за сепариране и/или предварително третиране на 
смесени битови и строителни отпадъци; 

- откриване на площадки на територията на общината с инвестиции от частни инвеститори и 
от общината; 

- закриване на нерагламентираните сметища; 

- оползотворяване на зелени/биоотпадъци.  

Разликата е, че целите ще се постигат чрез изграждането на централни инсталации на 
територията на община Ботевград, която е център на РСУО – регион Ботевград. 

Алтернатива 2 включва инвестиции за: 

- Изграждане на „Инсталация за предварително третиране на битови и строителни отпадъци” 
за постигане целите за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 
включващи най-малко хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло и осигуряване 
депонирането на максимум 50% от входящия поток на отпадъците; 

- Изграждане на „Инсталация за компостиране на зелени/биоотпадъци” за постигане  целите 
за оползотворяване, като количествата, третирани чрез домашно компостиране, се считат 
като предотвратени, а не като оползотворени отпадъци; 

- Инвестиции за закриване на нерагламентираните сметища; 

- Инвестиции в съдове за разделно събиране на биоотпадъци и транспортни средства за 
техния превоз. 

Алтернатива 3 – Интегриран подход при управлението на отпадъците, съчетаващ 
децентрализирания и централизирания модел:  

• Домашно компостиране в малките населени места и в някои квартали, застроени с 
еднофамилни жилищни сгради и разделно събиране на биоразградимите отпадъци в 
кварталите, застроени със сгради в режим на етажна собственост;  

• Преминаване от индивидуални съдове за събиране на отпадъци към по-големи, 
обслужващи няколко домакинства;  

• Разполагане на елементи от системите за събиране на масово разпространени 
отпадъци на стратегически места, характеризирани с голяма посещаемост;  

• Продължаване на двукомпонентния модел за събиране на битови отпадъци – „суха“ и 
„мокра“ фракция.  

Позитиви и негативи на алтернативата  

+ Малки инвестиционни разходи;  

+ Сравнително добро оптимизиране на системата за сметосъбиране;  

+ Приемственост по отношение модела за разделно събиране и мерките, заложени в 
предходния програмен период;  

+ Намаляване на разходите за сепариране на отпадъците;  

+ Отделяне на част от отпадъчните потоци от общия отпадък;  

+ Постигане на сравнително добра чистота на отпадъците и осигуряване на добри показатели 
по отношение рециклиране и компостиране;  

- Невъзможност за осъществяване на достатъчно ефективен контрол на разделното събиране;  

- Непълно покриване на системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци 
или отдалеченост на елементите им от жителите на някои от крайните квартали.  
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Изводи 
Алтернатива 1 е с най-добър екологичен ефект, но тя е и с най-високи разходи, необходими 
за изпълнение на целите.  

Алтернатива 2 е с ниски инвестиционни разходи, но при нея има голяма вероятност да не 
бъдат постигнати целите за рециклиране и оползотворяване. Параметрите по отношение 
качество на рециклируемите материали и продукт след компостиране няма да бъдат добри.  

Алтернатива 3 е съчетание на децентрализирания и централизиран модел при управлението 
на отпадъците. 

Въз основа на направения анализ на трите алтернативи по посочените критерии от 
техническа, икономическа и екологична гледна точка в региона, е избрана Алтернатива 3 
като най-удачен вариант при функционирането на регионалната система за управление на 
отпадъците, тъй като представлява интегриран подход, съчетаващ децентрализирания и 
централизирания модел, което я прави икономически най-изгодна и екологосъобразна.   
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Стратегическа цел 1:  
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване 

 

5 ПОДПРОГАРМИ С МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

 
 
 
 

5.1 ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 
ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 
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Под мерки за предотвратяване образуването на отпадъци трябва да се разбира всяка мярка, 
която се предприема преди едно вещество, материал или продукт да се превърне в отпадък и 
която допринася за това да се намали количеството отпадъци и тяхното вредно въздействие 
върху човека и природата или съдържанието на вредни вещества в отпадъците. 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. 
Предотвратяване образуването на отпадъци означава да не възникват отпадъци, да не се 
произвеждат продукти, които после да трябва да бъдат рециклирани или обезвреждани. 
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 Националния план за управление на отпадъците. Неразделна част 
от НПУО 2014-2020 г. е първата Национална програма за предотвратяване образуването на 
отпадъци, разработена съгласно изискванията на ЗУО. 
В съответствие с тези изисквания на ЗУО община Ботевград разработи настоящата 
Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци (ППОО), като неразделна част от 
Програмата за управление на отпадъците 2016-2020 на община Ботевград. 
ППОО на община Ботевград има следното съдържание: 

1. Определение и място на предотвратяване образуването на отпадъци в йерархията 
на управление на отпадъците.  
В този раздел се представят същността, философията и смисълът на 
предотвратяването на отпадъците като най-модерна и екологична стратегия в областта 
на отпадъците. Тъй като за България това е нова политика, целта е този раздел да 
запознае читателите и вземащите решения на местно ниво с предотвратяването на 
отпадъците като част от националните политики за ефективно използване на 
ресурсите. 

2. Цели на общинската програма за предотвратяването на отпадъци.  
В тази част са представени взаимообвързаните стратегическа и оперативни цели за 
предотвратяване образуването на отпадъци в община Ботевград. 

3. Оценка и описание на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци.  
В този раздел на Подпрограмата са представени тези от примерните мерки за 
предотвратяване на отпадъците, описани в Приложение №4 на Закона за управление 
на отпадъците, които са подходящи за прилагане в община Ботевград, както и 
идентифицирани дейности, планирани в рамките на всяка мярка. 

4. План за действие. 
Посочени са конкретни мерки и дейности със срок за изпълнение, финансиране, 
резултати, индикатори за напредък и отговорност за изпълнение. 

1. Определение и място на предотвратяване образуването на отпадъци в йерархията 
на управление на отпадъците 

Предотвратяването на образуване на отпадъци е определено в Член 3, точка 12 от РДО, 
респективно в §1, точка 28 от ДР на ЗУО, като: 
“Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с 
което се намалява:  

• количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите 
или удължаването на жизнения им цикъл;  
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• вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 
човешкото здраве; или  

• съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”. 
Както показва дефиницията, предотвратяването може да бъде количествено и качествено. 
Количествено и качествено предотвратяване 
Докато намаляването на количествата отпадъци е количествено предотвратяване на 
отпадъци, то намаляването на съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите 
е качествено предотвратяване на отпадъците. Двата аспекта са тясно свързани и не трябва да 
се разглеждат като независими, а по-скоро като взаимно допълващи се. Неправилно е да се 
смята, че ако отпадъкът или неговото третиране само по себе си няма вредно въздействие, то 
този отпадък не трябва да се предотвратява. По време на самото третиране се изразходва 
енергия, вода, заема се пространство. Само в случай, че даден продукт не бъде произведен, 
то той не би се превърнал в отпадък, т.е. в случай на 100% количествено предотвратяване 
няма да има нужда и от качествено предотвратяване. Тъй като обаче такива случаи са 
нереалистични или твърде малко, е ясно, че за всеки продукт трябва да се прилагат и двата 
аспекта. Когато няма количествено предотвратяване, това не означава, че не трябва да има 
качествено и обратно. 
Предотвратяване още във фазата на дизайна, тоест преди производството 
Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока на 
материали – добив, производство, разпространение и потребление. Предотвратяването на 
отпадъка не е само в една от тези фази. Колкото по-рано се реализират мерките по 
предотвратяване, толкова по-ефективни ще бъдат. В този смисъл мерки, предприети във 
фазата на дизайна и проучването, биха имали по-голям положителен ефект. Предотвратяване 
по време на дизайна означава да се предприемат мерки още във фазата на вземане на 
техническите решения. Това включва не само еко-дизайн на продуктите, но и стратегическо 
развитие от гледна точка на икономически показатели, позиция на пазара, планиране на 
разходи и др., както и използване на технологии, изискващи по-малко материал, влагане на 
по-малко опасни субстанции, по-малко опаковки, по-рядко преместване и по-малко 
складиране. 
Особено важно е да се подчертае, че предотвратяването на отпадъци стои най-високо в 
йерархията на отпадъците. 
Участници в дейностите по предотвратяване на образуването на отпадъци 
Държава 
Държавата създава ефективни предпоставки, законова рамка и регулации на национално 
ниво за подпомагане на участниците в дейностите по предотвратяване образуването на 
отпадъци, за да изпълни задължението си съгласно РДО и ЗУО. За целта държавата следва да 
предвиди в съответните нормативни актове различни данъци и/или такси, които стимулират 
производства с по-малко отпадъци. Държавата може също така да регламентира чрез 
нормативен акт 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 (глава 3 на ЗУО) и др. Освен това, по силата на 
чл. 49 и чл. 50 от ЗУО държавата е длъжна да изготвя и план за управление на отпадъците, 
както и програма за предотвратяване образуването на отпадъци. Въвеждането на 
разрешителни и регистрационни режими също е задължение на държавата, което е 
регламентирано в ЗУО. 
Общини (кметове и общински съвети) 
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 националния план. Чрез такси за различните отпадъци общините 
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не само могат, но трябва много по-активно да стимулират намаляване образуването на 
отпадъци, респективно тяхното оползотворяване. В общинските наредби могат да се включат 
и съвсем конкретни мерки за предотвратяване образуването на отпадъци. 
Икономически и научни субекти, неправителствени организации 
За предотвратяване на образуването на отпадъци икономическите субекти, подпомагани от 
научните среди, могат да планират 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 могат да предприемат мерки, с които се отказват от производството на 
неекологосъобразни 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. 
Домакинства 
Въпреки че основните количества отпадъци не се генерират от домакинствата, респективно 
купувачите, мерките за предотвратяване на отпадъци са насочени в най-голямата си част към 
тях. Всеки потребител може да ограничи купуването на стоки, които водят до образуване на 
много отпадъци и по този начин да принуди производителите да спрат или поне да намалят 
производството на такива стоки. На сегашния етап това означава потребителят да има такова 
съзнание, че 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. 

2. Цели на общинската програма за предотвратяването на отпадъци 
За подобряване на текущото състояние относно генерираните количества отпадъци и в 
съответствие с йерархията за управление на отпадъците, основен приоритет на Програмата за 
управление на отпадъците на община Ботевград, е провеждане на целенасочена политика за 
предотвратяването на отпадъците, стратегическата цел №1 на Програмата за 
предотвратяване образуването на отпадъци – „Намаляване на вредното въздействие на 
отпадъците чрез предотвратяване образуването на отпадъци” и оперативна цел – 
„Намаляване на общото количество генерирани отпадъци”. 
За постигане на стратегическата и оперативната цел на Програмата с общия принос на 
всички жители на общината, община Ботевград се ангажира да: 

• Стимулира - като осигурява финансова подкрепа за граждански инициативи и 
икономически стимули за дейности, водещи до повторна употреба; 

• Мотивира - като провежда информационни кампании, показващи ползите от промяна 
в консуматорските навици на хората; 

• Създава условия - като осигурява подходяща инфраструктура за домашно 
компостиране; 

3. Оценка и описание на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци. 
За ограничаване на количеството отпадъци, генерирани на територията на община Ботевград, 
от съществено значение са мерките за предотвратяване или минимизиране образуването на 
отпадъци. За подобряване на текущото състояние относно генерираните количества 
отпадъци и в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, един от основните 
приоритети на Програмата за управление на отпадъците на община Ботевград е провеждане 
на целенасочена политика за предотвратяване на отпадъците. 

В настоящата Програма на община Ботевград се предвиждат конкретни взаимообвързани 
мерки в тази област. Мерките са идентифицирани, като са отчетени мерките в Националната 
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програма за предотвратяване образуването на отпадъци, добрите практики и спецификите на 
общината по отношение на отпадъците и в демографски и социално- икономически аспект. 

В Приложение №4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО са изброени 16 примерни мерки за 
предотвратяване на отпадъци, 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 за приложимостта на примерните мерки показва, че относими към компетенциите 
на местните власти и подходящи за прилагане в община Ботевград са посочените по-долу 
мерки от Приложение №4. 

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 програма за предотвратяване образуването на отпадъци 
като част от нея); 

• Прилагане на икономически мерки. 

С използването на различни по вид икономически стимули се цели повишаване на 
екологосъобразното поведение на гражданите и бизнеса на територията на общината. 

Въпреки че вече са разработвани различни програми в областта на околната среда и 
специално в областта на управление на отпадъците, досега в общинските програми не са 
предвиждани конкретни взаимообвързани мерки за предотвратяване на отпадъците. Целта 
на сегашната програмата е да бъде създаден ясен план с посочени конкретни действия, които 
общината да изпълни при осъществяване на политиката си за предотвратяване образуването 
на отпадъци, като част от общата си политика в сферата на отпадъците. Изготвената 
програма е сама по себе си мярка за планиране ефективното използване на ресурсите. 

Наред с това местните власти могат да насърчават екологосъобразното поведение у 
гражданите и юридическите лица чрез подходящи икономически стимули. 

Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация за ползите от 
предотвратяване на отпадъците, насочена към широката общественост като цяло или 
към специфични групи потребители 
Популяризирането на практически действия и техники, водещи до предотвратяване на 
отпадъците, може да се извършва чрез разнообразни кампании, вкл. в средствата за масова 
информация, рекламни брошури, интернет сайтове и др., ориентирани най-вече към 
намаляване на образуваните отпадъци и устойчиво потребление. Целта на тези кампании е 
потребителят да е в състояние да взема информирано решение при пазаруване или при 
извършване на ежедневните дейности в домакинството с оглед предотвратяване на 
отпадъците и намаляване на тяхното количество. 

Изборът на конкретни дейности ще се обуславя от количествата и морфологичният състав на 
битовите отпадъци в общината, за да се идентифицират видовете отпадъци, от които 
населението генерира най-големи количества и да се насочат приоритетно действията към 
предотвратяване на тези отпадъчни потоци. През 2015 и 2016 г. община Ботевград извършва 
проучване на морфологичния състав на отпадъците. 
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Резултатите на база четирисезонно пробонабиране показват, че най-големи са количествата 
генерирани отпадъци от пластмаса, хартия, биоразградими отпадъци и инертни материали. 
Информационните кампании ще се фокусират приоритетно към намаляване образуването на 
тези отпадъци. 

ТАБЛИЦА 5-1 РЕЗУЛТАТИ ЗА СРЕДНОПРЕТЕГЛЕН СЕЗОНЕН И ГОДИШЕН МОРФОЛОГИЧЕН СЪСТАВ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД 

Видове отпадъци - Компоненти 
Средногодишен 

кг  % 
Общо хранителни 30,84 24,3% 
Хартия - общо 17,63 13,9% 
Пластмаса - общо 15,82 12,5% 
Текстил / стари дрехи, парцали, вата, въжета и др./ 3,71 2,9% 
Гума/ всички видове, без автомобилните/ 1,94 1,5% 
Кожа / обувки, дрехи, чанти, колани, ремъци, парчета от 
тапицерии и др/ 1,52 1,2% 
Градински / растителни/ отпадъци / остатъци от градински 
растения, цветя, листа, трева и др./ 24,68 19,5% 
Дървесни отпадъци / парчета от дъски, летви, талаш, клони 
идр./ 3,43 2,7% 
Стъкло - общо 8,24 6,5% 
Метали - общо 1,39 1,1% 
Инертни метериали /чакъл, мазилка, тухли, бетон, керамика, др/ 17,27 13,6% 
ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ в т. число батерии и акумулатори; 
химически препарати и авто козметика, туби от боя за коса, 
абразивни прахове, аерозоли, препарати за почистване на 
стъкло, белина, препарат за отпушване на тръби, лекарства с 
изтекъл срок, шампоани за кучета и други с неясен състав 
отпадъци 0,36 0,3% 
общо тегло на фракция 126,83 100,0% 

 
ФИГУРА 5-1 СЪСТАВ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД  

СЪГЛ. ИЗВЪРШЕН МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ 2016 Г. 

В изпълнение на тази дейност общината ще работи в сътрудничество с различни 
заинтересовани страни и целеви групи: 

• Изработване и разпространение на пакет от продукти за популяризиране на различни 
форми за предотвратяване на отпадъци; 

• Провеждане на разяснителна кампания за ползите от домашното компостиране 
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• Специални инициативи в училищата 

За целите на предотвратяването биоразградимите отпадъци включват градински и 
хранителни отпадъци. Тези отпадъчни потоци се генерират от домакинствата и бизнеса и 
представляват сериозен потенциал за предотвратяване образуването на отпадъци. 
Хранителните отпадъци от домакинствата могат да бъдат намалени на първо място чрез 
повишаване на обществената информираност за техники за предотвратяване на хранителни 
отпадъци и създаване на консуматорски навици, които намаляват образуването на отпадъци. 

Община Ботевград планира да предостави безплатно съдове за домашно компостиране на 
домакинства, най-вече в квартали с ниско застрояване. Домашното компостиране е една от 
предпочитаните и най-полезни от екологична гледна точка мерки за намаляване на 
биоразградимите отпадъци. Чрез него домакинствата могат да оползотворят голяма част от 
хранителните и градинските си отпадъци. По този начин се спестяват ресурси за събиране, 
транспортиране и оползотворяване на тези отпадъци и се намаляват вредните емисии 
парникови газове. 

Непосредствените резултати от тази мярка трудно се измерват количествено, но тя има 
много голямо значение за формиране на съзнание в потребителското общество, което да се 
стреми да избягва образуването на отпадъци. Основният резултат на тази мярка е 
повишаване на общественото съзнание за нуждата от намаляване на генерираните отпадъци. 
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4. План за действие 

№ Мярка/дейност Очаквани 
разходи (лв.) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

1. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 

1.1. Провеждане на информационни кампании за 
предотвратяване образуването на битови отпадъци, 
насочени най-вече към:  
- намаляване количеството на образуваните 

отпадъци; 
- налагането на устойчиво производство и 

потребление с цел постигане на устойчиво 
развитие; 

- увеличаване броя на домакинствата, които 
участват в разделното събиране на отпадъци 
/разделяне при източника/ 

3000  
годишно 

Бюджет на Община 
Ботевград 

постоянен Брой информацион-
ни кампании 
Брой обхванати 
жители  
Брой разпростра-
нени брошури, 
информационни 
материали 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
Специалист 
”Инф. обслуж-
ване и протокол” 

1.2. Срещи и дискусии с производители, дистрибутори 
и търговци на дребно за насочване вниманието им 
към намаляване на продуктите, след употребата на 
които се генерират опасни отпадъци, като батерии, 
бои и пестициди. 

_ _ постоянен Брой дискусии 
Процент на 
обхванатите от 
целевата група 
Брой идентифи-
цирани продукти  
Брой кампании за 
популяризиране на 
алтернативите на 
идентифицираните 
продукти 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
Производители, 
дистрибутори 
търговци на 
дребно 

1.3. Насърчаване на повторната употреба чрез 
организиране на обсъждане с потребителски 
организации и отговорния бизнес за насочване 
вниманието им за негативните последици от 
ненужните покупки. 

_ _ постоянен Брой дискусии 
Процент на 
обхванатите от 
целевата група 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
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1.4. Разработване на проект от страна на Общината за 
създаване на центрове за поправка и повторна 
употреба на стоки, включително и съдействие на 
частни лица при интерес за изграждане на такъв 
тип центрове. 

_ _ постоянен Брой идентифици-
рани дружества и 
лица 
Брой и вид на 
мерките за 
подпомагане на 
идентифицираните 
лица 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

1.5. Препоръки към организациите по оползотворяване 
за отдаване на приоритет на повторната употреба 
пред рециклирането и поставяне на по-амбициозни 
цели за повторна употреба. 

_ _ постоянен Брой посетени 
организации 
Брой отчети за 
мерките за 
предотвратяване 
спрямо броя на 
ООп, които имат 
договор с общината 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
Дирекция за 
опазване на 
обществения ред 
към общината 

1.6. Стартиране на общинска система за събирането на 
вещи годни за повторна употреба от домовете с цел 
промяна на практиката за събирането на 
едрогабаритни отпадъци. 

3000  
на година 

Бюджет на Община 
Ботевград 

2 пъти 
годишно 

Въвеждане на 
системата за 
събиране 
Количества събрани 
и повторно 
употребени 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
Ремонтни 
работилници 

1.7. Сътрудничество с БЧК за поставяне на 
специализирани контейнери на места, оповестени 
от Общината, за събиране на вещи втора употреба. 

_ БЧК 06.2018 Брой 
специализирани 
контейнери 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

1.8. Иницииране на разработки на опаковки за 
многократна употреба в местното предприятие за 
опаковки. 

_ _ постоянен Брой приети 
разработки 

Отдел 
“Икономически” 

1.9. Инициатива за въвеждане на експериментална 
употреба на модела „Торбичка под наем“ 

7500 ООп 06.2018 Брой ползватели Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
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1.10. Инициатива за въвеждане на стъклен амбалаж 
(обменен фонд) за млечни продукти 

19000 ООп 06.2018 Брой ползватели Отдел 
“Икономически” 

1.11. Проучане на възможностите за ПЧП с цел 
създаване на борса за вещи втора употреба.  

18000 Бюджет на Община 
Ботевград 

02.2019 Основаване на 
Дружество  

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
Отдел 
“Икономически” 

1.12. Иницииране на модел за употреба на 50% от 
хранителните отпадъци от ОДЗ (ок.160т./г.) за 
изхранване на животни в селското стопанство  

_  постоянен Брой сключени 
договори  

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
Отдел 
“Икономически” 

1.13. Иницииране на срещи с търговски обекти за 
практическо прилагане на обратното приемане на 
амбалаж. 

500  
на година 

Бюджет на Община 
Ботевград 

постоянен Брой проведени 
срещи 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
Търговски 
обекти 

1.14 Стартиране на дейности за повишаване на 
осведомеността, предназначени за строителния 
сектор с цел насърчаване на: 
• селективното разрушаване с цел повторна 
употреба и рециклиране 
• спазването на изискванията за задължително 
рециклиране на отпадъци от строителство или 
разрушаване; 
• прилагане на практически съвети за организиране 
на сортирането на отпадъци на малки обекти, 
описани в интернет страницата на Общината. 

_ _ постоянен Брой проведени 
мероприятия 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
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1.15. Въвеждане на диференцирано облагане с такса за 
битови отпадъци за юридически лица, в зависимост 
от количеството на образуваните отпадъци. 

_ _ 02.2018 Решение на 
общински съвет 

Отдел „Местни 
данъци и такси”, 
експерт ”Бюджет 
и финанси”, 
Общински Съвет 

1.16. Промени в Наредбата за определяне и админи-
стриране на местните такси и цени на услуги 
относно определяне ТБО на база количество 
отпадъци  

_ _ 2020 г. Извършена промяна 
в нормативната 
уредба 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците”, 
Дирекция МДТ 

1.17. Дискусии с ръководствата на учебните заведения 
за включване на темата за „Предотвратяване 
образуването на отпадъци и устойчивото 
потребление” в учебните програми, с цел 
повишаване иформираността на учащите се. 
Организиране на мероприятия за обучаване на 
учениците за дейностите по предотвратяване 
образуването на отпадъци. 

300  
на година 

Бюджет на Община 
Ботевград 

постоянен Брой проведени 
мероприятия в 
училища 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
Учебни 
заведения 

1.18. Провеждане веднъж годишно на конкурс за оценка 
на училищата по отношение на екологичното 
образование и присъждане на награди за заслуги. 
Съревнование между училищата по време на 
мероприятия за предаване на разделно събрани 
отпадъци. 

3000  
на година 

ООп постоянен Проведен конкурс 
между училищата 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
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Стратегическа цел 2: 
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 

 

 
 
 
 

• Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна 
употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, 
пластмаса и стъкло 

• Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови 
отпадъци в т.ч. за биоотпадъците 

• Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване 
на строителни отпадъци 

• Подпрограма за управление на отпадъците от утайки от пречиствателната станция за 
отпадъчни води 

• Подпрограма с мерки за предотвратяване и намаляване риска от депонирани отпадъци 
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5.2 ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И 
ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА 
ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА 
БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ХАРТИЯ, МЕТАЛИ, 
ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО 
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Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна 
употреба и за рециклиране на битовите отпадъците от хартия, метали, пластмаса и стъкло на 
община Ботевград има следното съдържание: 

1. Определение и място на разделното събиране и достигане на целите за подготовка за 
повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъците от хартия, метали, 
пластмаса и стъкло 

2. Цели на общинската подпрограма  

3. Оценка и описание на мерките; 

4. План за действие, в който са посочени конкретни мерки и дейности със срок за 
изпълнение, финансиране, резултати, индикатори за напредък и отговорност за 
изпълнение. 

1. Определение и място на разделното събиране и достигане на целите за подготовка 
за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъците от хартия, метали, 
пластмаса и стъкло 

През 2012 г. в Закона за управление на отпадъците се включи общоевропейската цел за 
рециклиране на битовите отпадъци, приета в законодателство на ЕС през 2008 г. По-
конкретно за общините в България се постави изискването да достигнат поетапно до 2020 г. 
рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло (в 
тези  потоци отпадъци се включват и отпадъците от опаковки от същите материали) в 
следните количества: 

до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло  

до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло  

до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло. 

Всяка община може да постигне 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. 

Съгласно националното законодателство отговорността за разделното събиране на масово 
разпространените отпадъци (отпадъците от опаковки, батерии и акумулатори, отработени 
масла, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и др.) е възложена на 
Организациите на оползотворяване (ООп). 

2. Цели на общинската подпрограма 

Степента на рециклиране на битовите отпадъци се изчислява като съотношение на общото 
количество на отпадъците предадени за рециклиране и общото количество на генерираните 
отпадъци от домакинствата и подобни източници. Следователно за изпълнение на целите ще 
се зачитат: 

1. Масово разпространените отпадъци събрани от организации по оползотворяване; 

2. Отпадъците, отделени в инсталацията за сепариране в случай, че са предадени за 
подготовка за повторна употреба и рециклиране; 

3. Компостът произведен в инсталацията за открито компостиране от разделно събрани 
биоотпадъци (зелени отпадъци и подходящи за открито компостиране хранителни 
отпадъци); 

4. Отпадъците събрани на общинската площадка за безвъзмездно предаване в случай, че са 
предадени за подготовка за повторна употреба и рециклиране; 
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5. Отпадъците събрани на търговска основа в изкупвателни пунктове в случай, че са 
предадени за рециклиране; 

6. Отпадъци, събрани чрез системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в 
случай, че са предадени за рециклиране; 

7. Едрогабаритни отпадъци (събрани извън общинската площадка за безвъзмездно 
предаване) - в случай, че са предадени за подготовка за повторна употреба и 
рециклиране; 

8. Отпадъци, събрани чрез системата за събиране на биоотпадъци в случай, че са 
компостирани; 

3. Оценка и описание на мерките 
През последните години количеството на разделно събраните битови отпадъци от хартия и 
картон, пластмаса и стъкло в община Ботевград значително нарастна, но не е достатъчно за 
изпълнение на целите на общината за рециклиране на тези потоци отпадъци. По тази 
причина общината ще предприеме допълнителни мерки, идентифицирани в резултат на 
анализа на управление на отпадъците, в следните основни направления: 

- Сключване на договори с ООп за всички видове масово разпространени отпадъци; 
- Включване в местната нормативна уредба на подробни изисквания към физическите и 

юридическите лица за разделно събиране на масово разпространените отпадъци и 
други рециклируеми материали; 

- Установяване на постоянен диалог и редовни срещи с Организациите по 
оползотворяване, действащи на територията на общината; 

- Осъществяване на професионално разработени кампании за повишаване на 
информираността на обществеността организирани на общинско ниво; 

- Определяне на допълнителни места за разполагане на необходимите елементи на 
системите за разделно събиране, сепариране и сортиране, както на битовите 
биоразградими отпадъци така и на масово разпространените отпадъци, образувани от 
населението.  

- Спазването на забраната за изхвърляне на отпадъци, обозначени с маркировка за 
разделно събиране в контейнери за смесени битови отпадъци ще се осъществява 
контрол от упълномощени длъжностни лица. 

- Избор на подходящ вариант за начисляване на такса битови отпадъци (напр. 
определяне на такса битови отпадъци, отчитаща изхвърлените количества) така, че да 
се насърчи разделното събиране и рециклирането с цел постигане на целите за 
събиране на рециклируеми и биоотпадъци и отклоняване на биоразградимите 
отпадъци от депа. 

Предварително третиране 
Общината предвижда изграждане на Площадка за компостиране на зелени/био отпадъци, 
събиране, съхранение и третиране на битови и строителни отпадъци. Площадката заедно с 
разлоложените на нея съоръжения ще бъдат част от РСУО – регион Ботевград. 
На площадката ще бъдат разположени:  

• Инсталация за сепариране на битови отпадъци с капацитет 20000 т/г; 

• Инсталация за компостиране на зелени биоразградими отпадъци с капацитет 4100 т/г; 

• Център за приемане на опасни отпадъци от бита; 

• Обособено място за предаване и съхранение на едрогабаритни отпадъци; 
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• Обособено място за разполагане на допълнителни контейнери за рециклируеми 
отпадъци и отпадъци от опаковки.  

За реализацията на предвидените мерки е необходимо осигуряване на инвестиционни 
средства. 
Събиране на опасни отпадъци от домакинствата 
В съответствие с нормативните изисквания, разделното събиране на опасни отпадъци се 
предвижда да обхване всички населени места през 2020 г. За временно складиране на опасни 
отпадъци от бита в регионалния център е предвиден център за временно съхраняване на 
опасни отпадъци. Събирането на опасните отпадъци от населението, доставката им до 
регионалния център за временно съхранение и последващото им извозване за 
оползотворяване/обезвреждане ще се извършва кампанийно от дружество, притежаващо 
необходимите разрешителни документи, след възлагане по реда на ЗОП. 
Не се предвижда обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията 
на общината. 
Общински площадки за безвъзмездно предаване 
Предвижда се изграждане на децентрализирани площадки за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. рециклируеми отпадъци, едрогабаритни 
отпадъци, опасни отпадъци, текстил и други. С цел намаляване на финансовите разходи за 
общината чрез привличане на частни инвестиции от ООп е препоръчително на площадките 
да се приемат и отпадъци финансирани от други източници извън такса битови отпадъци, 
като например масово разпространени отпадъци. За тези отпадъци ще се изисква 
финансиране от лицата отговорни за управлението на съответния вид отпадък - организации 
по оползотворяване или да се определи  входна цена за услугите, предоставяни от общината 
за отпадъци, различни от битовите. 
Разделно събиране на рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът 
„разширена отговорност на производителят” 
В случай че събраните рециклируеми отпадъци от организациите по оползотворяване, 
изкупвателни пунктове и площадките за безвъзмездно предаване не са достатъчни за 
изпълнение целите за рециклиране на битови отпадъци е необходимо общината да осигури 
допълнително разделно събиране и рециклиране на рециклируеми отпадъци от бита (хартия, 
пластмаса, стъкло, метал), за които принципът „отговорност на производителят” не се 
прилага. Необходимо е в рамките на регионалното сдружение да се определи приносът на 
всяка община за постигане на регионалните цели за рециклиране на битови отпадъци. 
Система за регистриране 
С цел обхващане във възможно най-голяма степен на отпадъците, които вече се събират 
разделно се предвижда създаване на система за регистриране и отчитане на количествата 
събрани от частния сектор и докладване до общината от страна на организациите по 
оползотворяване.  
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4. План за действие 
№ Мярка/дейност Очаквани 

разходи (лв.)* 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

1. НАРАСТВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

1.1 Въвеждане на по-стриктни изисквания за 
периодично (напр. тримесечно) отчитане на 
разделно събраните и рециклираните отпадъци 
от организации по оползотворяване и контрол за 
достоверността им – с цел доказване изпълне-
нието на целите за рециклиране на битови 
отпадъци 

_ _ постоянен Брой представени 
отчети 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците”,  
ООп 

1.2. Изграждане на площадки за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. рециклируеми отпадъци, 
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, 
текстил и други. В случай на осигурено 
финансиране – приемане и на др. видове 
отпадъци 

30 000 
 
 

300 000 

Бюджет на Община 
Ботевград 

 
МОСВ 

2020 г. Изградена 
площадка 
Количества приети 
отпадъци по 
видове 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 

 Публикуване на интернет страницата на 
общината и оповестяване на точните место-
нахождения на площадките за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци, какви 
отпадъци и в какви количества могат да се 
оставят на тези площадки и т.н. 

_ _ постоянен Публикувана 
информация 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 

1.3. Изграждане на система за разделно събиране и 
предаване за рециклиране на рециклируеми 
отпадъци от бита (хартия, пластмаса, стъкло, 
метал), за които принципът „отговорност на 
производителят” не се прилага. 

25 000 
 
 

75 000 

Бюджет на Община 
Ботевград 

 
МОСВ 

2020 г. Брой поставени 
контейнери 
Брй жители 
обслужвани от 
един контейнер 
Количества 
разделно събрани 
отпадъци 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 
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2 УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПОТОЦИ ОТПАДЪЦИ 

2.1. ОПАКОВКИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 
2.1.1. Контрол по спазване на ангажиментите за 

събирането и предаване за оползотворяване или 
обезвреждане на опасните отпадъци от 
опаковки. 

_ _ постоянен Брой установени 
нарушения за 
неспазване на 
техническите 
изисквания към 
системите за 
разделно събиране, 
програмата на ООп 
и договора с 
общината (напр. 
брой поставени 
съдове, жители 
обслужвани от 
един съд и др.) 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 

Организации по 
оползотворяване на 
опаковки 

2.2. НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ /НУБА/ 

2.2.1. Осигуряване на информация на обществеността 
за места, на които се извършва събиране на 
негодни за употреба батерии и акумулатори 

900 Бюджет на Община 
Ботевград 

постоянен Изготвен списък с 
места за събиране 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 

2.2.2. Приемане на сигнали за нередност и контрол за 
спазване на ангажиментите за приемане на 
НУБА в обектите, посочени от ООп, с която 
общината има сключен договор. 

_ _ постоянен Брой приети 
сигнали 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 

2.3. ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /ИУМПС/ 

2.3.1. Сключване на договор с ООп за събиране и 
оползотворяване на ИУМПС на територията на 
общината. 

_ _ постоянен Сключен договор 
Брой получени 
откази за 
сключване на 
договор 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 

2.3.2. Осигуряване информация на обществеността за 
места, на които се извършва събиране, съхраня-
ване и разкомплектоване на ИУМПС. 

900 Бюджет на Община 
Ботевград 

постоянен Изготвен списък с 
места за събиране 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 
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2.4. ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ 

2.4.1. Сключване на договор с ООп за създаване на 
система за събиране и оползотворяване на 
отработени масла 

_ _ 2017 г. Сключен договор 
Брой получени 
откази за 
сключване на 
договор 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 

2.4.2. Прилагане на санкции и упражняване на 
контрол над изхвърлянето на отработени масла 
и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни 
води и в канализационни системи. 

_ _ постоянен Брой проверки и 
брой установени 
нарушения 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 

2.5. ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/ 

2.5.1. Осведомяване на обществеността за обектите, в 
които се извършва приемане на ИУЕЕО 

_ _ постоянен Изготвяне на 
списък с местата за 
събиране 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 

2.5.2. Приемане на сигнали за нередност и контрол за 
спазване на ангажиментите за обратно приемане 
на ИУЕЕО в търговските обекти и в обектите 
посочени от организациите по оползотворяване 

_ _ постоянен Брой получени 
сигнали 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 

2.5.3. Провеждане на кампании за събиране и 
извозване на ИУЕЕО от домовете или 
предаването им на определени от общината 
места. 

800 ООп 1 път 
годишно 

Брой проведени 
кампании 
Количество на 
събраните чрез 
различни методи 
ИУЕЕО 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 

2.6. ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА 

2.6.1. Обособяване на зона за приемане на опасни 
отпадъци от домакинствата в рамките на 
площадките за безвъзмездно приемане на 
отпадъци. Обособяване в регионалния център за 
междинно съхранение на опасните отпадъци 
събрани от домакинствата, до момента на 
тяхното транспортиране до заводите за 
третиране на опасни отпадъци 

45 000 
 

180 000 

 

45 000 

Бюджет на Община 
Ботевград 

 
МОСВ 

 
ООп, частни 
инвестиции 

2018 Дата на започване 
на приемане на 
опасни отпадъци 
на площадката 
Количества приети 
отпадъци 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците”, 
Регионално 
сдружение 
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2.6.2. Организиране на кампании за събиране на 
отпадъци от домакинствата, чрез мобилен 
събирателен пункт. 

20 000 Бюджет на Община 
Ботевград 

2 пъти 
годишно 

Брой проведени 
кампании 
Събрани 
количества 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 

*Стойностите са индикативни и подлежат на уточняване в конкретния проект /задача/. 
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5.3 ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И 
ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 
БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ И БИООТПАДЪЦИТЕ 
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Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията за 
биоразградимите отпадъци и биоотпадъците на община Ботевград има следното съдържание: 

1. Определение за разделно събиране и количествени цели за достигане по отношение на 
биоразградимите отпадъци и биоотпадъците 

2. Цели на общинската подпрограма  

3. Оценка и описание на мерките; 

4. План за действие, в който са посочени конкретни мерки и дейности със срок за 
изпълнение, финансиране, резултати, индикатори за напредък и отговорност за 
изпълнение. 

1. Определение и място на разделно събиране и достигане на целите и изискванията 
за биоразградимите отпадъци и биоотпадъците 

„Биоразградими отпадъци” са биоразградимите отпадъци по смисъла на § 1, т. 3 от 
допълнителните разпоредби 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.  

„Биоотпадъци” са биоотпадъците по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби 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. 

За биоразградимите битови отпадъци ЗУО регламентира конкретни и поетапни количествени 
цели за отклоняване на битовите биоразградими отпадъци от депата за битови отпадъци, а от 
края на 2013 г. с Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците за общините се въведоха 
цели и за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на биоотпадъците. 

Цел за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци:  

Разпоредбите на ЗУО изискват до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството 
депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите 
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. 

Цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци 

Националните цели за оползотворяване на битовите биоотпадъци са определени в Наредбата 
за разделно събиране на биоотпадъците, приета през месец декември 2013 г.  

Наредбата задължава общините за всеки от регионите за управление на отпадъци по чл. 49, 
ал.9 от ЗУО да постигат поетапно цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите 
биоотпадъци: 

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

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

- до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци образувани в региона през 2014 г. 
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Наредбата изисква разделно събраните биоотпадъци да се оползотворяват чрез дейностите, 
обозначени със следните кодове по Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните 
разпоредби на ЗУО: 

1 . R 3 - рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като 
разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична 
трансформация), и/или 

2 . R 10 - обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието и 
околната среда; 

3. R 1 - използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на 
енергия (само в случаите на анаеробно разграждане на биоотпадъци). 

Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани разделно при 
източника на образуване, транспортирани и предадени за оползотворяване. В допълнение 
Наредбата изисква кметовете на общини да осигурят цялото количество образувани 
биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини на територията на 
съответната община да се събират разделно и оползотворяват. 

2. Цели на общинската подпрограма  
В съответствие с националните политики и изисквания, община Ботевград си поставя следните 
цели относно управлението на биоразградимите отпадъци и биоотпадъците до 2020 г. 

Биоразградимите отпадъци: 

1. До края на 2018 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови 
отпадъци до 25 на сто от общото количество отпадъци, образувани в общината през 
1995 г. 

2. До края на 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови 
отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в 
общината през 1995 г. 

Биоотпадъците: 

1. До края на 2018 г. - не по-малко от 40 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в общината през 2014 г.; 

2. До края на 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в общината през 2014 г. 

3. Оценка и описание на мерките 
Разделно събиране на биоотпадъци 
За постигане на регионалните цели по чл. 31 от ЗУО за отклоняване на биоразградимите 
отпадъци от депата е необходимо прилагане на мерки за разделно събиране на биоотпадъци 
и предварително третиране на смесените битови отпадъци. За целта е необходимо да бъде 
уточнен финансовия принос на Община Ботевград и да се определи количествения дял на 
общината в постигането на регионалните цели. Също така е необходимо да се направи 
разпределение на задълженията между отделните общини в регионалното сдружение на 
общините (РСО) за изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на 
биоотпадъци по чл.8, aл. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците (чрез 
решение на общото събрание). 

За постигане на целите по чл. 8, ал. 1, програмата предвижда мерки за предотвратяване на 
образуването, разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на 
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общината, отчитайки специфичните условия на отделните видове населени места (големина, 
тип, брой жители и др.). 

Като цяло се предвиждат следните мерки: 

1) поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, 
събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и изчисление на броя 
на домакинствата, обслужвани от общинската система за разделно събиране. 
Обхващане в система за организирано събиране и извозване на градинските отпадъци 
от едно и дву-фамилните къщи, за които не се прилага индивидуално компостиране; 

2) разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от обществени зелени площи, 
паркове и градини; 

3) план за изграждане на съоръженията за оползотворяване на биоотпадъците, когато 
такива са предвидени на територията на общината, съгласно решението по чл. 26, ал. 
1, т. 4 от ЗУО, в т.ч. определяне на местоположението, необходимия капацитет и 
технология за третиране; 

4) обособяване на площадка за открито компостиране на биоразградими отпадъци от 
поддържането на зелени площи и на други разделно събрани биоотпадъци, 
подходящи за компостиране; 

5) в случай, че целите не се изпълняват - обхващане на хотели, ресторанти, заведения за 
обществено хранене, на територията на община Ботевград, а на по-късен етап 
включване на домакинствата в система за разделно събиране на кухненски и 
хранителни отпадъци, които са подходящи за компостиране; 

6) насърчаване компостирането на място; 

7) повишаване на информираността на населението за ползите и изискванията за 
разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците. 

За осигуряване на необходимите количества за постигане целите за разделно събиране и 
оползотворяване на биоотпадъци, общината предвижда въвеждане на разделно събиране на 
зелени биоразградими отпадъци и изграждане на съоръжение за открито компостиране.  

Системата за разделно събиране ще бъде насочена основно към зелени отпадъци образувани 
от обществените паркове, поддръжката на зелените площи около жилищните блокове и 
административните сгради, гробищни паркове и др. Отпадъците от пазари, които могат да 
бъдат третирани съвместно със зелени отпадъци идват основно от пазарите за плодове и 
зеленчуци и щандовете за такива продукти в супермаркетите и специлизираните магазини. 

За изпълнението на тези мерки са възможни няколко варианта: 

1. избор на система за разделно събиране – най-широко прилаганите системи за събиране 
на биоотпадъци са: 

• системата „от врата до врата“, при която биоотпадъците се събират в контейнер, 
разположен в непосредствена близост до мястото на образуване на биоотпадъците – 
жилищните сгради и големи генератори като хотели, ресторанти, заведения за 
обществено хранене и др.; 

• система за доставяне, при която генераторите на биоотпадъци (т.е. домакинства и 
други) сами доставят биоотпадъците в големи контейнери, обслужващи няколко 
генератора и разположени на специализирани площадки за доставяне на биоотпадъци. 

2. избор на контейнерна система – възможни са два подхода: 

• система за смесено разделно събиране на хранителни и зелени (градински) отпадъци в 
общ контейнер 
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• система с отделни контейнери за разделно събиране поотделно на хранителните и на 
зелените отпадъци 

3. централизирано или децентрализирано третиране на събраните биоотпадъци – за община 
Ботевград възможностите се свеждат до третиране в общинско съоръжение за 
компостиране. 

Изборът на най-подходящия от изброените по-горе варианти следва да се извърши след 
вземане на решение за изпълнение на регионалните цели в рамките на регионалното 
сдружение и извършената прогноза за състава и количествата на отпадъците до 2030 г., 
обществените нагласи, сравнение на разходите за въвеждане на отделните системи и др. 

Кметовете на общините разработват подробен график за обслужване на съдовете за събиране 
на биоотпадъци и го оповестяват на интернет страницата на съответната община и/или 
информират населението по друг подходящ начин. 

Инсталация за компостиране на отпадъци 
Общината предвижда изграждане на площадка за открито компостиране на зелени 
биоразградими отпадъци с капацитет около 4100 т/г. Площадката ще бъде част от РСУО – 
регион Ботевград. 

Площадката ще обслужва основно зелените отпадъци от паркове и поддръжката на зелени 
площи, градински отпадъци от районите с фамилни къщи и 10% биоотпадъци. 

Изборът на конкретните параметри на съоръжението за компостиране зависи от взетото 
решение в рамките на регионалното сдружение за изпълнение на регионалните цели за 
оползотворяване на биоотпадъците и в зависимост от състава и количествата на 
биоотпадъците. и след изготвяне на съответните проучвания, сравнение на инвестиционните 
и експлоатационните разходи и източника на финансиране – Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г.”, публично-частно партньорство, общински бюджети на общините от 
регионалното сдружение, собствени средства на общината и др. 

Освобождаването на натрупаните средства от отчисления за депониране на отпадъците 
зависи от степента на изпълнение на целите за биоразградимите отпадъци.  

Поради високите цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, въведени 
с Наредбата за третиране на биоотпадъците (Обн. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013г.) следва да 
се осигури събирането и третирането както на зелените отпадъци така и на 10% хранителни 
отпадъци. 

За малкото количество био-отпадъци, което се образува в община Ботевград и другите 
общини участващи в регионалното сдружение, изграждането на закрита реакторна система 
за компостиране или инсталация за производство на биогаз е нецелесъобразно.  

Най-ефективното решение за постигане на необходимата степен на обеззаразяване при 
съвместното третиране на хранителните и зелените био-отпадъците е откритото полево 
компостиране. Поради това други варианти за третиране на биоотпадъците се предвиждат.  

Стабилизирана органична фракция 
Общината предвижда изграждане на инсталация за сепариране и компостиране на битови 
отпадъци с капацитет 20000 т/г. Инсталацията ще бъде част от РСУО – регион Ботевград . 

Планираното съоръжение за сепариране не включва биологични процеси. В съответствие с 
новоприетото законодателство, процесите на биоразграждане в стабилизираната органична 
фракция вече са завършили и отпадъците не се считат за биоразградими ако са налице по-
ниски стойности от критериите за стабилност.  
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Стабилизираната органична фракция от МТ трябва да отговаря на изискванията за качество 
по приложение № 2, раздел I, таблица A2-2 и таблица A2-3. (от Наредбата за третиране на 
биоотпадъци). 

Решението на въпроса за стабилизиране на остатъка от инсталацията за сепариране преди 
неговото депониране ще се взема на ниво регионално сдружение, тъй като смесените битови 
отпадъци се третират в съоръжение, част от РСУО.  
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4. План за действие 

№ Мярка/дейност Очаквани 
разходи (лв.)* 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

1. БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ 

1.1 Ускоряване поетапното въвеждане на домашно 
компостиране в жилищните квартали и 
домакинства, разполагащи с дворни места 
включително и чрез закупуване и раздаване на 
компостери 

12 000 
 

32 000 

Бюджет на Община 
Ботевград 

ПУДООС 

2020 г. Брой раздадени 
компостери 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

1.2. Стартиране на проект за избор на система за 
разделно събиране и третиране на биоотпадъците, 
образувани в община Ботевград и оптимизация на 
събирането на смесени битови отпадъци след 
въвеждане на системата за разделно събиране на 
биоотпадъците 

25 000 
 

75 000 

Бюджет на Община 
Ботевград 

ОПОС 

2019 г. Гласувани средства 
в общинския 
бюджет 

Кмет на община 
Ботевград,  
Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

1.3. Обхващане в система за организирано събиране и 
извозване на биоотпадъците от домакинствата 

40 000 
 

120 000 

Бюджет на Община 
Ботевград 
ПУДООС 

2020 г. Брой поставени 
контейнери на 
жител 
Честота на 
извозване 
Брой обхванати 
жители 
Количества 
разделно събрани 
отпадъци 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

1.4. Обхващане на ресторанти, заведения за 
обществено хранене, столове, детски градини и 
пазари на територията на община Ботевград в 
система за разделно събиране на кухненски и 
хранителни отпадъци; 

12 000 
 

36 000 

Бюджет на Община 
Ботевград 
ПУДООС 

2019 г. Брой поставени 
контейнери  
Честота на 
извозване 
Брой обхванати 
заведения спрямо 
общия брой 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
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Количества 
разделно събрани 
отпадъци 

1.5. Обособяване на площадка за открито компостиране 
на биоотпадъци от поддържане на зелени площи на 
територията на общината и на други разделно 
събрани биоотпадъци. 

1 500 000 
68 000 

160 000 

ОПОС 

Бюджет на Община 
Ботевград 
ПУДООС 

12.2017 Дата на въвеждане 
в експлоатация 
Количества 
доставени отпадъци 
от общината 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

1.6. Събиране и извозване на зелени отпадъци от 
паркове и градини от поддържането на зелената 
система на града до съоръжението за компостиране 

73 000 Бюджет на Община 
Ботевград 

постоянен Количества 
доставени отпадъци 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

1.7. Стриктно спазване на разпоредбите за контрол на 
производството и проверка на качеството на 
компоста както и използването му в дейности, 
финансирани от общинския бюджет 

19 500 Бюджет на Община 
Ботевград 

 

постоянен Количество 
произведен компост 
Количество 
реализиран компост 

Оператор на 
съоръжението за 
открито 
компостиране, 
Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

1.8. Въвеждане в експлоатация на съоръжение за 
стабилизиране на остатъка след предварително 
третиране на битовите отпадъци в регионалния 
център 

90 000 

25000 

ПУДООС 

Бюджет на Община 
Ботевград 

 

31.12.2019 Протокол за 
въвеждане в 
експлоатация 

Кмет на община 
Ботевград, Гл. 
експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците”,  
УС на 
Регионално 
сдружение 

*Стойностите са индикативни и подлежат на уточняване в конкретния проект /задача/. 
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5.4 ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И 
ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ 
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Подпрограмата с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушаване на сгради на община Ботевград има следното съдържание: 

1. Определение за СО 
2. Цели на общинската подпрограма за управлението на СО.  
3. Оценка и описание на мерките за прилагане на изискванията за строителни отпадъци 

и отпадъци от разрушаване на сгради 
4. План за действие, в който са посочени конкретни мерки и дейности със срок за 

изпълнение, финансиране, резултати, индикатори за напредък и отговорност за 
изпълнение. 

1. Определение за СО 
„Строителни отпадъци“ (СО) са отпадъци, получени в следствие на строително – монтажни 
работи и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, 
изолационни материали, дърво, азбест, други опасни отпадъци и др., съответстващи на 
кодовете на отпадъци от група 17 от приложение № 1 на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за 
класификация на отпадъците. 

2. Цели на общинската подпрограма  
Подпрограмата с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушаване на сгради има за цел да набележи мерки за: 

- предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както 
и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на 
третирането и транспортирането на строителните отпадъци; 

- създаване на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по 
събиране, транспортиране и третиране на СО; 

- достигане на целите заложени в „Националния стратегически план за управление на 
отпадъците от строителство и разрушаване на територията на РБългария“ (за периода 
2011÷2020 г.)  

„Националния стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 
разрушаване на територията на РБългария“ (за периода 2011÷2020г.) има за цел въвеждане 
практики на селективно разрушаване, както и разделно събиране и съхраняване на ОСР по 
начин, осигуряващ в максимална степен тяхното последващо икономически и технически 
целесъобразно рециклиране и оползотворяване. 
Възложителите на строителството и разрушаването са отговорни за изпълнението на целите 
за рециклиране на отпадъците от строителство и разрушаване, определени с Наредбата за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали 
(Наредбата за управление на СО) (приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., Обн., ДВ, бр. 89 от 
13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.), както и за влагането на продукти от оползотворяване 
на строителните отпадъци в строежите и оползотворяване на СО в обратни насипи. 
Целта е до 2020 г. РБългария да притежава развита система за управление на ОСР, която да 
осигури не по-малко от 70% икономически целесъобразно рециклиране, с което да се 
прекрати замърсяването на околната среда и се редуцира до минимум екологичното 
въздействие на отпадъците, образувани в резултат на строителните дейности.  
Според източника на генериране строителните отпадъци могат да се формират от: 

- Строителство на нови жилищни и нежилищни сгради и конструкции; 
- Разрушаване на жилищни и нежилищни сгради и конструкции; 
- Ремонт на жилищни и нежилищни сгради и конструкции; 
- Индустриални предприятия; 



 

 

 64 

Програма за управление на отпадъците 2016 – 2020 г. на Община Ботевград 
 

- Строителство, ремонт и реконструкция на инфраструктурни обекти; 
Всички дейности са силно зависими от икономическото развитие на общината. Генерираните 
отпадъци при строителството на нови сгради се ограничава от строителните до определени 
нива. Рехабилитацията на съществуващи сгради води до генериране на по-голям обем 
отпадъци на квадратен метър застроена площ от изграждането на нови сгради. Най-голямо 
количество строителни отпадъци се генерира при разрушаването на стари сгради. 
Възможностите за оползотвояване на смесен строителен отпадък са твърде ограничени. 
Обработка, състояща се в раздробяване и сортиране е задължително условие. 

3. Оценка и описание на мерките за прилагане на изискванията за строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

Изискванията по отношение управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване 
на сгради са описани в Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 
13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.), както и в Ръководство за управление на строителните 
отпадъци на територията на Република България. 
Общината следва да предприеме мерки за: 

- контрол по спазване на законодателството по управление на строителните отпадъци 
(състав, количество, изпълнение на целите от отделните възложители, спазване на 
въведените процедурите и др.); 

- стимулиране изграждането на съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци и 
създаване на пазар за рециклирани строителни материали чрез влагането им в обекти 
финансирани с публични средства; 

- сключване на договори с предприятия, с налична техника и разрешителен режим за 
добив и обработка на скален матреиал, с цел обработване на строителните отпадъци , 
генерирани на територията на общината и реализация им като вторичен материал; 

- оптимизиране на метода на събиране и третиране на строителните отпадъци, който ще 
е според източника на генериране. 

За строителни отпадъци от строителство на нови жилищни и нежилищни сгради и 
конструкции, инфраструктурни обекти, разрушаване на жилищни и нежилищни сгради и 
конструкции, индустриални предприятия общината предвижда сключване на договори с 
организации, които трябва да притежават регистрационен документ по чл. 35 ЗУО за 
извършване на дейности по третиране на строителни отпадъци. Строителните и монтажни 
работи в т.ч. реконструкция, основни ремонти и рехабилитация могат да се извършват след 
одобрение на представен от възложителя на строителството План за управление на 
строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на СО. 
За отпадъци от ремонт на жилищни и нежилищни сгради и конструкции, ремонт и 
реконструкция на инфраструктурни обекти общината предвижда да създаде площадка за 
междинно събиране и съхранение. На площадките ще се складират неспецифични, инертни 
отпадъци и строителни отпадъци от ремонтна дейност в контейнери с обем 4,12 и 20м3, както 
и на открити площи. 
Всички мерки, които община Ботевград ще предприеме са с цел да: 

- предотврати и минимизира образуването на СО; 
- насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите; 
- увеличи употребата на рециклирани строителни материали; 
- намали количеството на депонираните СО; 
- ликвидира нерегламентираното изхвърляне на СО. 
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4. План за действие 

№ Мярка/дейност Очаквани 
разходи (лв.)* 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

1. СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ 

1.1 Контрол по спазване на законодателството по 
управление на строителните отпадъци (състав, 
количество, изпълнение на целите от отделните 
възложители, спазване на процедурите и др.). 

_ _ постоянен Брой на одобрените 
планове за 
управление на 
строителни 
отпадъци спрямо 
броя на издадените 
разрешения за 
строеж 
Брой на отказите за 
одобрение на 
планове за 
управление на 
строителни 
отпадъци 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците”, 
Главен експерт 
АГОЕСУТ 

1.2. Проучване възможностите за реализация на СО 
като вторична суровина, чрез Кариерата за добив 
на инертни материали в Скравена 

8000 Бюджет на Община 
Ботевград 

2017 Доклад от 
проучването 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

1.3. Създаване на ООД чрез Публично-частно 
партньорство 

5000 
 

5000 

Бюджет на Община 
Ботевград 

ООп 

2017  Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

1.4. Реализация на проект „Изграждане на площадка за 
вторични строителни суровини” 

130 000 МОСВ 2020 Изградена 
площадка 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

*Стойностите са индикативни и подлежат на уточняване в конкретния проект /задача/. 
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5.5 ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
УПРАВЛЕНИЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ 
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Подпрограма с мерки за подобряване на управлението на утайките от ПСОВ на община 
Ботевград има следното съдържание: 

1. Определение и място на образуване на утайките 

2. Цели на общинската подпрограма  

3. Оценка и описание на мерките за подобряване управлението на утайките от ПСОВ; 

4. План за действие, в който са посочени конкретни мерки и дейности със срок за 
изпълнение, финансиране, резултати, индикатори за напредък и отговорност за 
изпълнение. 

1. Определение и място на образуване на утайките 
Утайките представляват преди всичко органичен страничен продукт, който се получава в 
резултат на пречистването на отпадъчни води след утаяването на остатъчните вещества. Те 
се генерират при отделянето на тези остатъчни продукти по време на различните етапи в 
процеса на пречистване на отпадъчните води.  

Качествата на утайките се определят от техния източник, от първоначалната концентрация 
на замърсители в пречистената вода, както и от техническите характеристики на 
извършените процеси, свързани с третирането на отпадъчни води и утайки.  

Според европейското законодателство, при подходящо управление утайките от градските 
пречиствателни станции за отпадъчни води са безопасни отпадъци, които не представляват 
опасност за природата и човешкото здраве. След тяхното третиране, те могат да бъдат от 
полза за околната среда, при условие, че се спазват определени правила. 

В Община Ботевград през декември 2015г. е открита новата градска пречиствателна станция 
за отпадъчни води (ГПСОВ), намираща се в местност „Калница”, землище на град Ботевград.  

ПСОВ решава екологични проблеми, свързани с опазване чистотата на р.Калница, чрез 
механично и нитро- денитро биологично пречистване на отпадъчните води от гр.Ботевград. 

Пречиствателна станция на град Ботевград е проектирана за експлоатационен период от 30 
години и е оразмерена за 40 131 еквивалентни жители, при следните показатели на входа: 

– Еквивалентен брой жители  - 40 131 

– Средно дневно водно количество отпадн води - Qcp. ден = 12 865 m3/d 

– Максимално часово водно количество /сухо време/ - Q = 795 m3/h 

– Максимално часово водно количество /дъжд/ - Q = 1 590 m3/h 

– БПК 5 натоварване - 2 408 kg/d 

– ХПК натоварване - 4 816 kg/d 

– НВ товар - 2 408 kg/d 

– Общо натоварване N /азот/ - 441 kq/d 

– Общо натоварване Р /фосфор/ - 72 kg/d 

На изхода на ПСОВ максимално допустимите стойности съгласно Разрешително за заустване 
на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и съгласно изготвения проект за изграждане 
на ПСОВ са следните: 

– БПК 5 = 25 mg/l  

– ХПК =125 mg/l  

– Неразтворени вещества 35 mg/l  
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– Азот ( общ ) =15 mg/l 

– Фосфор ( общ ) = 2 mg/l 

Технологичната схема на ПСОВ е следната:  

 По пътя на водата 
Механично стъпало 

– Груби механизирани решетки 

– Фини решетки 

– Пясъкозадържател 

Биологично стъпало 
Биологичното пречистване  на водите протича в биореактори тип SBR. Те работят при режим 
на пълно биологично пречистване с нитрификация и денитрификация. Останалото 
съдържание на фосфор се третира, чрез добавяне на железен трихлорид FeCL3. В 
минималния обем на запълване се намира активната утайка- утаена или разбъркана, в 
зависимост от фазата на процеса в SBR. 

В зависимост от протичащия биологичен процес, съдържанието на биореактора (SBR ) се 
аерира (нитрификация ) или разбърква ( денитрификация ). Когато в реактора се достигне 
максималното водно ниво, приключва процеса на пълнене и продължава процеса на аерация 
(нитрификация). След получаване на информация от датчиците, управляващи процеса, се 
сменя фазата на аерация с фаза на разбъркване (денитрификация). След завършване на тази 
фаза започва утаяване на активната утайка.  

В резултат на фаза утаяване се образуват две ясно зони: 

– Зона пречистена вода в горната част на реактора; 

– Зона утайка в долната част на реактора; 

Обеззаразяване на пречистената вода 
Пречистената вода се обеззаразява чрез инсталация за дезинфекция посредством окисление с 
озон. 

Стъпало за стабилизиране и уплътняване на утайките 
В процеса на пречистване в биореакторите тип SBR, поради намиращите се в тях 
микроорганизми се увеличаване на обема на активната утайка. Тъй като процесът се нуждае 
само от определено максимално количество активна утайка, то т.н. „ излишна „ утайка 
редовно се отстранява от реактора. 

Дали и в какъв ритъм ще се отделя излишната утайка от биобасейните в силоза за утайка 
зависи от прираста на активната утайка. Чрез контрол на максималното ниво на утайката се 
управлява процесът на изпомпването й. Една част от този прираст, явяващ се излишна 
активна утайка се припомпва периодично към стъпалото за стабилизиране, уплътняване и 
съхраняване на утайка, включващо аеробен стабилизатор, утайкоуплътнител и камера за 
съхранение /силоз/, 

Способността за уплътняване на активната утайка е между 3% и 6% сухо вещество. 

Стъпало за обезводняване на утайки 
Механичното обезводняване на уплътнената излишна утайка се извършва чрез инсталация за 
обезводняване на утайки, състояща се от следните компоненти: 

– Помпи за уплътнена утайка; 

– Дозаторна станция за полимерен флокулант; 
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– Центрофуга за обезводняване на утайката. 

Процесът на обезводняване се осъществява като уплътнената излишна утайка с влажност 
95% от силоза за утайка се подава към центрофуга за обезводняване на утайка- получава се 
утайков гранулат /кек/ съдържащ около 20% - 25% сухо вещество, който се събира в 
контейнер. Контейнерите се установяват на площадка за отпадъци в района на ПСОВ и се 
депонират на депо за твърди битови отпадъци, което е в непосредствена близост до ПСОВ и 
практически транспортните разходи за депониране на отпадъците са минимални.  

Съгласно представената от ПСОВ –гр. Ботевград „Програма/стратегия/ за управление на 
утайките от ПСОВ-гр.Ботевград“  очакваните количества и състав на отделените утайки са: 
От биологичното стъпало  

– Количество -  2 890 kg/d 

– Концентрация - 10 kg/m3 

– Обем неуплътнена утайка - 288 m3/d 

От стъпало за стабилизиране и уплътняване 

– Количество -  2 890 kg/d 

– Концентрация - 40 kg/m3 

– Обем неуплътнена утайка - 72 m3/d 

От стъпало за обезводняване 

– Концентрация на сухо вещество в кека - 250 kg/m3 

– Обем кек – 3 255m3 /год  

Към момента, по данни на ПСОВ  - гр. Ботевград,  утайков гранулат от стабилизирана и 
обезводнена излишна активна утайка не се генерира и не се извършва неговото депониране.  

Съгласно Наредба №10 за опазване на околната среда преди депониране (като крайна мярка) 
утайките от ГПСОВ ще са предварително третирани. 

2. Цели на общинската подпрограма  
Подпрограмата с мерки за подобряване на управлението на утайките от ПСОВ се придържа 
към следните цели: 

– Съобразяване с националното и европейско законодателство и стандарти за опазване 
на околната среда; 

– Опазване на общественото здраве и околната среда посредством по-добро управление 
на утайките; 

– Намаляване в максимална степен на вредното въздействие на отпадъчните води и 
утайките след тяхното пречистване върху човешкото здраве и околната среда; 

– Повишаване на техническия и управленческия капацитет посредством разработване 
на регионални стратегии и концепции за управлението на утайките. 

Поставените цели в подпрограмата като общо целят да се премахнат различните опасности, 
свързани с генерирането на утайки. Стратегията за тяхното управление се базира на преценка 
на съществуващите варианти по отношение на възможността им да осигурят устойчиви, 
безопасни, благоприятни за околната среда и рентабилни крайни продукти по време на целия 
период, обхванат от плана за управление на утайките. 
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3. Оценка и описание на мерките за управление на утайките от ПСОВ 

На следващата фигура е представена йерархията на управление на отпадъците (утайки) от 
ПСОВ: 

 
Йерархия на управление на отпадъците (утайките) 

 
1) Чисто производство - Намаляване на утайките 

Към момента, по данни на ПСОВ  - гр. Ботевград,  утайков гранулат /кек/ не се генерира и не 
се извършва неговото депониране. 

Порогнозните проектни данни предвиждат в бъдеще, генерираните количества кек да 
достигнат 3 255 m3/год. Следователно, намаляване на количеството утайки не е възможен 
сценарий. 

2) Подготовка за повторна употреба - термично изсушаване  
Органичните вещества свисоко съдържание на хранителнивещества могат да намерят 
приложение чрез повторна употреба. Вариантите са за употреба в селското и горското 
стопанство, за целите на рекултивация на нарушени терени, както и за гориво в различни 
процеси. 

Съществуват различни методи за термично третиране на утайките от ПСОВ на населените 
места и получаване на краен сух продукт, удобен за транспортиране и използване. 
Изсушените утайки могат да се прилагат в земеделието. 

„Директива 86/278/ЕИО за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при 
използването на утайки от отпадъчни води в земеделието" и „Наредба за реда и начина за 
оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в 
земеделието" - ПМС №339, гласят, че утайките трябва да се използват в земеделието винаги, 
когато е възможно, но само когато са спазени изискванията, на които трябва да отговарят, за 
да се гарантира, че няма да имат вредно въздействие върху човешкото здраве и околната 
среда, включително почвата. 

Изсушаването на утайките при температура, която осигурява отстраняване на патогенните 
микроорганизми, съвместно с постоянен контрол за наличие на тежки метали, гарантира 
пълно съответствие с изискванията на европейското и българското законодателство. 

Изсушаването до влажност от 10 % (90 % СВ) ще доведе до намаляване на обема на 
обезводнените утайки. 

На територията на Софийска област е предивден проект за изграждане на инсталация за 
оползотворяване на RDF от завод за твърди битови отпадъци в рамките на „Топлофикация 
София" ЕАД. Проектът е включен за изпълнение в Оперативна програма Околна среда 2014 - 
2020. В инсталацията е предвидена възможност за прием на утайки с 90% сухо вещество до 

•Чисто производство - Намаляване на утайките 

•Подготовка за повторна употреба- Изсушаване / 
Компостиране 

•Рециклиране 

•Третиране- физическо/химическо обработване 

•Обезвреждане чрез депониране на отпадъци 
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18 000 т/годишно. Това количество представлява 60% от очакваното количество произведени 
утайки през 2025 г. 

Поради ниското съдържание на сухо вещество, към настоящия момент не е възможно 
използването на утайките като гориво за топлофикационни централи. След изсушаване до 
90% съдържание на сухо вещество, продуктът може да бъде използван за допълнително 
гориво в топлофикационни централи, което дава възможност за гъвкавост при трудности в 
оползотворяване в земеделието. 

Тъй като обезводнената утайка от ПСОВ-Ботевград към момента съдържа около 20% - 25% 
сухо вещество, могат да се разгледат алтернативи за нейното допълнителното исушаване  до 
влажност от 10 %. 

Технологията изисква достатъчно сложно оборудване и гориво. Отделят се емисии в 
атмосферния въздух. Всички термични методи са скъпи и на настоящия момент не са 
възможни и ефективни за община Ботевград.  

В бъдеще общината може да кандидатства за финансиране на тази технология по различни 
схеми и механизми, като например ПУДООС, Оперативна Програма „Околна Среда“, 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Българо – швейцарска 
програма за сътрудничество и др. 

3) Подготовка за повторна употреба - компостиране 
Съвременна технология за оползотворяване на утайките от пречистването на отпадъчните 
води е компостирането в тунели, което представлява разграждане на органичната материя 
(утайка), чрез аеробен биологичен процес. Системата за компостиране в тунел създава 
оптимални условия за стабилизиране на утайката в затворено пространство. В резултат на 
силната аерация и кислороден контрол в процеса се отделят значително по- малко миризми. 
Изходящият въздух се пречиства, намаляват се миризмите и емисиите на амоняк. 

Предвидените мерки в настояшата ПУО предвиждат играждане на инсталация за системи за 
компостиране в открити редове, която не е подходящи за третиране на утайки от 
пречиствателни станции, независимо дали техният състав и качества удовлетворяват 
изискванията на нормативната уредба за компостиране. 

Стабилизираната утайка, след обработката с вар, може да се смесва на площадката за 
компостиране с получения компост за повишаване на качеството на почвата, подходяща за 
създаването на цветни лехи в зелената система на града. Такава, богата на органично 
вещество почва може да се използва и в разсадници за декоративни и горски видове фиданки 
и оранжерии за цветя. 

4) Третиране- физическо/химическо обработване - изгаряне 
Методът за третиране на утайки посредством физическо или химическо обработванеследва 
по ранг в йерархията на управление на отпадъците метода рециклиране. Най-често 
срещаният метод в тази категория е третиране на утайките чрез изгаряне. 

Това е окислителен процес, при който органичните вещества при висока температура 
преминават във въглероден диоксид, азот и водни пари. Методът се прилага, когато утайките 
съдържат трудноокисляващи се органични вещества или когато няма възможност за други 
начини за използването на утайките. Освен това към емисиите, отделяни във въздуха при 
този процес, се поставят по-високи изисквания (Наредба № 6 за условията и изискванията за 
изграждането на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци ДВ 
бр. 46/2004 г.). Реализацията и експлоатацията на такава инсталация също изисква 
значителни средства. 

5) Употреба на утайки от ПСОВ в земеделието и  рекултивацията на нарушени терени 
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Редът и начина за оползотворяване на утайките от ПСОВ са регламентирани в Наредба за 
реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез 
употребата им в земеделието. 

В практиката утайките се използват главно за две цели: наторяване и рекултивиране на 
селскостопански площи. 

За да се използва утайката за подобряване качеството на почвата следва да бъдат спазени 
следните ограничения: 

1. утайките да не представляват опасни отпадъци; 

2. концентрациите на тежките метали в почвата преди и след влагането на утайката да не 
надвишават допустими показатели; 

3. концентрациите на тежките метали и устойчиви органични замърсители в утайките да не 
надвишават допостими показатели; 

4. утайките да не са предварително третирани; 

5. почвата да е с рН под 6; 

6. да не съществува опасност от замърсяване на прилежащи повърхностни и подземни водни 
обекти. 

По отношение на т. 1, 2 и 3 генерираните в ПСОВ - Ботевград утайки, предвид характера на 
заустваните в градската канализация води, не би трябвало да съдържат тежки метали и съставки, 
които биха ги категоризирали като опасни отпадъци.  

Задълженията на производителя и ползвателя на утайки – в случаи, че се използват в 
земеделието са: 

Операторът на ПСОВ е длъжен: 
 Да осигури изпитване от лицензирани лаборатории на генерираните утайки, предназначени 

за употреба в земеделието по следните показатели: 

– Сухо вещество, органично вещество; 

– pH 

– общ, амониев и нитратен азот; 

– фосфор, калий – общи и подвижни форми; 

– калций, магнезий, сяра от сулфати; 

– кадмий, мед никел, олово, цинк, живак, хром, арсен; 

– ПАВ (полициклични  ароматни въглеводороди) и ПХБ (полихлорирани бифенили); 

– Salmonella spp., Escherihia coli титър, Clostridium perfringens титър, Жизненоспособни 
яйца на хелминти. 

 Изпитванията се правят през определени периоди, които за тежките метали и арсена са не 
по-дълги от 6 месеца, а за останалите случаи, в зависимост от количеството генерирани 
утайки в тонове сухо вещество.  

 Да предостави на потребителите информация за резултатите от изпитванията. 

 Незабавно да информира потребителите на утайки и контролния орган РИОСВ при 
възникване на проблеми в състава на отпадъчните води, които водят до промяна в утайките.  

 Да пази протоколите от изпитванията 5 години и да ги предоставя на компетентните органи 
при поискване.  
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Потребители на утайки – земеделски производители, собственици на земеделски земи са 
задължени: 

 да получат разрешение за ползване на утайки по Закона за опазване на земеделските земи; 

 да осигури изпитване на почвата от местата, където ще се внасят утайките за обогатяване.  

Тези изпитвания трябва да включват следните показатели: pH; количество Cd, Cu, Ni, Pb,Zn, 
Hg, Cr, As; количество N, P, K – общи и подвижни форми; органично вещество. 

Изпитването на почвата се извършва при първоначално приемане на утайките и на всеки 5 
години. 

Утайките могат да намерят широко приложение при рекултивацията на нарушени терени. 
Изискванията към утайките за рекултивация на замърсени и други увредени площи не са 
толкова строги, колкото тези към земеделските земи. 

6) Депониране на утайките 
Най-разпространеният метод за обезвреждане на утайките от пречиствателни станции към 
момента в България е депонирането. 
Депонирането не е от приоритетните методи съгласно Директивите на ЕС, тъй като с 
отпадъците се заемат нови територии. Освен това, се пропуска възможността да бъдат 
извлечени ценните органични съставки на утайките. 
Депонирането на утайката е последна опция съгласно йерархията за управление на 
отпадъците, когато концентрациите на замърсителите са твърде високи или са неприложими 
всички други методи за оползотворяване. 
 
ИЗВОДИ: 
Третирането на генерираните от ПСОВ утайки ще се извършва по възможно най-
екологосъобразния начин.  
Предвид малкото количество утайки от ПСОВ на територията на общината, към момента 
няма да се изгражда инсталация за тяхното оползотворяване. Основното количество утайки 
ще се използват за рекултивация на нарушени терени в  региона, а в перспектива – на 
подходящи горски терени или за подобрител на почвите при интерес от земеделските 
производители.  
Използването на утайки в земеделието е перспективна възможност, но за нейното прилагане 
е нужна целенасочена дейност за информиране на потенциални земеделски ползватели, 
подготовка, планиране, както и  поредица от стъпки за получаване на разрешение за 
оползотворяване на утайките от отпадъчни води в земеделието, издадено по реда на чл.37 от 
ЗУО и в съответствие с Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от 
пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Постановление №339/ 
14.12.2004г.). 
Друга възможност е утайките да бъдат предавани на лица притежаващи разрешение за 
събиране и третиране на утайки от ПСОВ.  
След пускане в експлоатация на съоръжението за компостиране на зелени и други 
биоотпадъци, в зависимост от избраната технология е необходимо да се проучат 
възможностите за добавяне на утайките  с компост и хумус, с цел подобряване качеството на 
почвата, подходяща за създаването на цветни лехи в зелената система на града. 

В случай, че не могат да бъдат приложени методи за третиране на утайките с цел по -
нататъшното им използване, същите ще бъдат депонирани на депо за отпадъци, съгласно 
нормативнитеизисквания.
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4. План за действие 

№ Мярка/дейност Очаквани 
разходи (лв.)* 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА УТАЙКИ ОТ ГПСОВ 

1.1. Проучване на възможностите за използване на 
стабилизирани утайки, които отговарят на 
критериите за качество при рекултивация на депа 
и нарушени терени 

6000 Бюджет на Община 
Ботевград 

 

2020 г. Сключени договори за 
употреба на утайки 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците”, 
Оператор на ГПСОВ 

1.2. Проучване на възможностите за смесване на 
утайки с компост и хумус, с цел подобряване на 
качеството на почвата 

5000 Бюджет на Община 
Ботевград 

 

2018 г. Брой издадени 
направления (по чл. 
24, ал. 2 т. 11 от 
Наредба №25) за 
извозване на хумус 
съдържащи земни 
маси до площадката 
Количество на 
оползотворените 
утайки 
Количество на 
подобрената хумусна 
земна маса 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците”, 
Главен експерт 
АГОЕСУТ, 
Оператор на 
ГПСОВ, Оператор 
на съоръжение за 
компостиране 

1.3. Проучване на възможностите утайките да бъдат 
предавани на лица притежаващи разрешение за 
събиране и третиране на утайки от ПСОВ. 

Не е извършен 
финансов 
анализ на 
разходите 

Бюджет на Община 
Ботевград 

 

2020 г. Въведени изисквания 
в обществената 
поръчка за избор на 
подходяща 
технология и 
оразмеряване на 
капацитета на 
съоръжението за 
изсушаване 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 

1.4. Проучване на възможностите за подготовка за Не е извършен Бюджет на Община 2020 г. Въведени изисквания Гл. експерт 
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*Стойностите са индикативни и подлежат на уточняване в конкретния проект /задача/. 

 

повторна употреба  на утайките чрез изсушаване финансов 
анализ на 
разходите 

Ботевград 
ПУДООС, ОП 

„Околна Среда“, 
Финансовия 

механизъм на 
Европейското 
икономическо 

пространство, и др. 

в обществената 
поръчка за избор на 
подходяща 
технология и 
оразмеряване на 
капацитета на 
съоръжението за 
изсушаване 

„Опазване на ок. 
среда и отпадъците” 

1.5. Минимизиране количествата на депонираните 
утайки  

1500 Бюджет на Община 
Ботевград 

 

2020 г. Сравнение на 
количествата 
депонирани утайки 
спрямо предходни 
години 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и отпадъците”, 
Оператор на ГПСОВ 
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5.6 ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И 
НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ 
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Подпрограма с мерки за предотвратяване и намаляване риска от депонирани отпадъци на 
територията на община Ботевград има следното съдържание: 

1. Определение и място на депонирането на отпадъците 

2. Цели на общинската подпрограма; 

3. Оценка и описание на мерките; 

4. План за действие, в който са посочени конкретни мерки и дейности със срок за 
изпълнение, финансиране, резултати, индикатори за напредък и отговорност за 
изпълнение. 

1. Определение и място на депонирането на отпадъците 
„Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо третиране на 
отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за 
отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за 
обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната 
среда. 

Депонирането на отпадъците стои на най‐ниското ниво в йерархията на управление на 
отпадъците, въведена с европейското и с националното законодателство.  

2. Цели на общинската подпрограма 
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; 

- намаляване на количествата депонирани отпадъци посредством увеличаване на дела 
на рециклираните и оползотворени отпадъци; 

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

- последващ следексплоатационен мониторинг на закритите депа; 

Част от мерките, свързани с подобряване на йерархията на управление на битовите отпадъци 
(рециклиране и оползотворяване на биоразградимите и рециклируемите от хартия, метал, 
пластмаса и стъкло и др.), както и на строителните отпадъци, включени в предходните 
подпрограми, имат съществен принос и за предотвратяването и намаляването на 
депонираните отпадъци. 

3. Оценка и описание на мерките 
В настоящата подпрограма са включени мерки от компетенцията на Община Ботевград, 
свързани с: 

- Осигуряване на екологосъобразно депониране на остатъчните битови отпадъци на 
Регионално депо за неопасни отпадъци, обслужващо общините Ботевград, Правец и 
Етрополе, отговарящо на нормативни изисквания, съгласно действащото екологично 
законодателство, които минимизират рисковете за околната среда; 

- Водене на правилна и екологосъобразна политика на управление на отпадъците в 
общината; 

- Провеждане на следексплоатационен мониторинг на закритото общинско депо в 
землището на с. Скравена, м.Темуша;  
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- Предотвратяване появата на нови нерегламентирани депа/сметища за отпадъци. 

Остатъчните битови отпадъци от общината се депонират на регионалното депо, което 
отговаря на европейските и националните изисквания за екологосъобразно обезвреждане на 
отпадъци. На територията на РДНО ще се депонират само тези отпадъци, които не подлежат 
на оползотворяване, рециклиране или повторна употреба. 

Други действия, които следва да се предприемат, са свързани със следексплоатационни 
грижи на рекултивираното общинско депо в с. Скравена, м. Темуша. Това са дейностите по 
поддръжка на площадката на депото след неговото закриване, осъществяване на контрол и 
наблюдение на параметрите на околната среда (мониторинг) и отстраняване на евентуални 
отрицателни последици от въздействието на депото върху околната среда и човешкото 
здраве за определения от компетентните органи следексплоатационен период. 

Необходимо е да се определи отговорността за последващия контрол и наблюдение на 
параметрите на околната среда в района, съгласно изискванията за условията и изискванията 
за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 
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4. План за действие 

№ Мярка/дейност Очаквани 
разходи (лв.)* 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорност 
за изпълнение 

1. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ 

1.1. Провеждане на следексплоатационен мониторинг 
на закритото общинско депо в землището на 
с. Скравена, м.Темуша 

80 000 МОСВ 2016-2020 г. В ежегодния отчет за 
дейността са отчетени 
като изпълнени 
всички планирани 
дейности за 
следексплоатационни 
грижи за закритото 
депо 

Кмет на 
Община 
Ботевград 

1.2. Изграждане подложка и основи за газосъбирателни 
кладенци на действащата клетка на РДНО 

32 000 Бюджет на община 
Ботевград 

2017 Основи за 4 броя 
кладенци 

Кмет на 
Община 
Ботевград 

1.3. Подобряване на контрола и предотвратяване 
появата на нови нерегламентирани депа/сметища за 
отпадъци 

_ _ постоянен Брой установени 
нарушения 
Брой и размер на 
наложени санкции 

Гл. експерт 
„Опазване на 
ок. среда и 
отпадъците” 

1.4. Системен контрол за приемане на отпадъци на 
РДНО, който да се извършва най-малко веднъж 
годишно с цел осигуряване на екологосъобразно 
депониране на остатъчните битови отпадъци. 

_ _ постоянен Брой извършени 
проверки за 
установяване на 
съответствието 

Гл. експерт 
„Опазване на 
ок. среда и 
отпадъците” 

*Стойностите са индикативни и подлежат на уточняване в конкретния проект /задача/. 
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5.7 ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ 
ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ГАРАН-
ТИРАЩИ ЧИСТА И БЕЗОПАСНА ОКОЛНА СРЕДА 

 
 

 
  

Стратегическа цел 3: 
Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда 
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Събиране на смесени битови отпадъци 
Необходимо е оптимизиране на системата за събиране на смесени битови отпадъци след 
въвеждането на системи за разделно събиране на биоотпадъци, рециклируеми отпадъци, 
които ще отклонят значително количество от общия отпадъчен поток.  

С оптимизирането на системата ще се проучат възможностите за по-нататъшно повишаване  
на качеството (подобряване на параметрите: брой индивидуални съдове, брой контейнери на 
жител) и увеличаване на ефективността (по-висока степен на уплътняване) на услугите по 
сметосъбиране и включването на нови услуги във връзка с нововъведените задължения на 
кметовете на общини.  

Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците 
Законодателните промени изискват непрекъснато ограничаване на количествата депонирани 
отпадъци вследствие нарастване на отчисленията за депониране и повишаване на 
изискванията за предварително третиране преди депониране. Въпреки това депонирането е 
крайния етап от всяка интегрирана система за управление на отпадъците.  

Депото е изградено, и ще бъде експлоатирано и закрито в пълно съответствие с изискванията 
на Наредба №6. Предвидени са и необходимите мерки за мониторинг, приемане на 
отпадъците и следексплоатационни грижи.  

Нормативно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на 
законодателството н политиката в тази област 
Въз основа на настъпилите изменения и допълнения в националното законодателство с цел 
въвеждането на системи за биоотпадъци, строителни отпадъци , опасни отпадъци, и промени 
в изискванията за масово разпространени и рециклируеми битови отпадъци в общинската 
наредба но чл.22 от ЗУО следва да бъдат заложени следните изисквания: 

- Забрани, ограничения, отговорности и задължения към собствениците или 
наемателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене, домсъветите, 
собствениците (или наематели), на еднофамилни жилища и др. както и към лицата 
извършващи дейности с отпадъци, с които общината има сключени договори с цел 
осигуряване прилагането на схемите за събиране на биоразградими отпадъци и 
рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на 
производителя. 

- Въвеждане на допълнителни отговорности, забрани, задължения с цел осигуряване 
разделното събиране на биоотпадъци и рециклируеми отпадъци, за които не се 
прилага принципът отговорност на производителя, включване на нови задължения 
към изпълнителите извършващи предварително третиране и компостиране с цел 
осигуряване спазването на изискванията за качество към компоста. 

- Въвеждане на изискванията на Закона за местните данъци и такси (чл. 67, ал. 2) за 
определяне размерът на такса битови отпадъци въз основа на количеството 
образувани отпадъци или на ползвател или пропорционално върху основа, определена 
от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, 
тяхната балансова стойност или пазарната им цена;  

- В случай, че се въведе такса въз основа „плащаш колкото изхвърляш” е необходимо 
да се гарантира, че смесените битови отпадъци няма да попадат в контейнерите за 
разделно събиране, което ще наложи въвеждане на механизъм за следене какво се 
изхвърля в контейнерите и отказ за обслужване на контейнер за разделно събрани 
отпадъци ако са налице нежелани примеси; 

- Санкции за използване на нерегламентирани сметища; 
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- Ред за предаване на строителни и специфични отпадъци;  

- Задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между съществуващите звена и 
при необходимост предвиждат създаването на нови структури - напр. за съвместно 
управление на регионално съоръжение и др.;  

- Задълженията на собствениците или наемателите на търговски обекти, собствениците 
(или наематели) на еднофамилни жилища за изпълнение на новите изисквания за 
разделно събиране на масово разпространени и биоразградими отпадъци, излезли от 
употреба гуми, ИУМПС, ИУЕЕО и др.;  

- Обхващане и урегулиране дейността, с издаване на разрешения от страна на 
общинската администрация на всички лица, от чиято дейност се образуват 
производствени, строителни или опасни отпадъци ползващи общинска 
инфраструктура;  

- Идентификация на лицата, образуващи големи количества отпадъци, подлежащи на 
специално регулиране - биоразградими отпадъци, опаковки и други видове масово 
разпространени отпадъци;  

- Периодични проверки за спазването на изискванията на законодателството; 

- Прилагане на ефективни санкции и наказания в случай на неспазване на 
изискванията;  

- Осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и мотивиран персонал в 
общинската администрация за осигуряване спазването на законодателството;  

- Осигуряване на достатъчни и подходящи технически ресурси (оборудване и т.н.) за 
осигуряване спазването на законодателството;  

- Нормативно осигуряване за въвеждане на информационни системи за събиране и 
обработка на данни;  

- Съставянe на план за извършване на инспекции; 

- Ясно и надлежно документиране на резултатите от проверките и водене на регистър 
за наложените санкции. 

Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците 
Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за образуването, състава, събирането, 
оползотворяването и обезвреждането на различните видове отпадъци е от съществено 
значение за правилната оценка на съществуващото състояние и за осъществяване на 
ефективно планиране и контрол на дейностите по управление на отпадъците. Предвиждат се 
мерки за: 

- Въвеждане на информационна система за получаване и обработка на данни от лица, 
извършващи събиране на рециклируеми отпадъци на търговска основа (пунктове и от 
големи генератори), организации по оползотворяване и лица извършващи дейности с 
отпадъци, с които общината има договори с цел мониторинг на изпълнението на 
целите за рециклиране на битови отпадъци; 

- Изграждане на връзка в реално време с информационната система, поддържана от 
Изпълнителната агенция по околна среда; 

- Дефиниране на отговорностите на различните звена за ефективно събиране и 
обработка на информацията: 

- Обезпечаване дейността на ангажираните звена с достатъчен персонал, техническо 
оборудване и подходящи софтуерни продукти; 
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- Провеждане на регулярни морфологични изследвания на отпадъците от системите за 
събиране на смесени битови отпадъци и отпадъци от опаковки 

- Оценка на общото количество на образуваните отпадъци, включително и 
нерегламентирано изхвърляните; 

- Оценка на количеството и дела на отделните видове масово разпространени и други 
отпадъци, за които се предвижда въвеждането на системи за разделно събиране; 

- Прогнози за изменение на количеството и съставът на отпадъците; 

Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за 
управлението на отпадъците в страната 
С въвеждането на регионалните системи и регионалните структури за управление на 
отпадъците се налага да се прецени разпределението на функциите и задачите между 
общинската администрация и регионалните структури и въз основа на това да се обоснове 
необходимостта от допълнителен персонал, обучението и квалификацията му, осигуряване 
на подходяща техника и оборудване, за да се гарантира: 

• компетентност при разработване на наредби, указания, планове и програми по 
прилагането на управление на отпадъците на местно ниво;  

• ефективен контрол и извършване на проверки за спазване на изискванията за 
управлението на отпадъците;  

• разработване на мониторингови системи за контрол на управлението на отпадъците;  

• участие в регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Ботевград 
и координиране с другите общини;  

• събиране, обработка, анализиране и докладване на данните за управлението на 
отпадъците; 

• въвеждане на автоматизираната информационна система за регистриране, 
обработване и докладване на данни за управление на отпадъците; 

• подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за изграждане на 
инфраструктура за оползотворяване /обезвреждане на отпадъци;  

• провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на дейностите по 
управление на отпадъци. 

Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите „отговорност на 
производителя” и „замърсителят плаща” при интегрираното управление на 
отпадъците 
За прилагането на принципа „замърсителят плаща”, в съответствие с изискванията на 
националното и европейското законодателство, се налага нарастване на таксите, заплащани 
от домакинствата до нива, позволяващи възстановяване на всички разходи за извършваните в 
момента дейности, както и за бъдещото въвеждане на нови съоръжения и услуги. При 
повишаването на таксите следва да бъде отчитана и поносимостта им, съобразно доходите на 
населението. 

Програмата предвижда мерки за: 

- Прогресивно нарастване на „таксите за битови отпадъци”, с цел достигане на нива, 
покриващи дългосрочните разходи за прилагане на нововъведените нормативни 
изисквания; 
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- Изразходване на средствата, постъпващи от такси, само за дейности по управление на 
отпадъците, по най-ефективния начин; 

- Покриване на всички разходи на оператора за експлоатация на регионалните 
съоръжения, както и разходите за дейностите след закриването му, чрез таксите за 
депониране; 

- Засилване на контрола спрямо нелегалното изхвърляне на отпадъци и изхвърляне на 
нерегламентирани места.  

- Определяне на необходимостта от финансиране чрез Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) или други форми на финансиране извън 
бюджета на общината  

- Привличане на средства за инвестиции в инфраструктура за управление на 
отпадъците от други международни финансови институции или ПУДООС; 

- Разширяване прилагането на публично-частното партньорство и привличане на 
частни инвестиции. 
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План за действие 
№ Мярка/дейност Очаквани 

разходи (лв.)* 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

1.1 Оптимизиране на системата за събиране и 
транспортиране на битови отпадъци на 
територията на Община Ботевград във връзка с 
изграждане на инсталации за сепариране и 
компостиране и други промени в съществуващите 
практики за управление на отпадъците в общината 

120 000 Оперативна програма 
„Околна среда” 

(ОПОС) 

02.2018 Обем на 
поставените съдове 
за събиране на 
смесени битови 
отпадъци на жител 
Обем на поставе-
ните съдове за раз-
делно събиране на 
отпадъци на жител 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

1.2. Подмяна на нискоефективните и амортизираните 
съдове и транспортна техника 

300 000 Бюджет на Община 
Ботевград в рамките 

на договора с 
изпълнителя 

12.2017 Процент съдове с 
изтекъл аморти-
зационен срок 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците”, 
Избран 
изпълнител 
извършващ 
сметосъбиране и 
сметоизвозване 

1.3. Подготовка на мотивирано заявление до директора 
на РИОСВ за издаване на мотивирана заповед, с 
която дава съгласие за освобождаване от 
дължимите отчисления за депониране на битови 
отпадъци – по реда на глава шеста от Наредба № 7 
за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци 

_ _ 12.2016 Получено съгласие 
за освобождаване 
от дължимите 
отчисления 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

2. ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СМЕСЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

2.1. Изграждане, въвеждане в експлоатация и 
поддържане на съоръженията за третиране на 
отпадъци в съответствие с действащите 
нормативни изисквания. 

4 750 000 
250 000 

ОПОС  
Бюджет на Община 

Ботевград 

2017-2020 Дата на въвеждане 
в експлоатация на 
инсталацията за 
сепариране 

Община 
Ботевград, 
РСУО, 
Оператори на 
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Дата на въвеждане 
в експлоатация на 
съоръжението за 
компостиране 

съоръженията за 
третиране на 
отпадъци 

2.2. Почистване от отпадъци на общинските пътища - 
пътя, земното платно, пътните съоръжения, 
обслужващите зони, и др. и осигуряване на съдове 
за събиране на отпадъците и транспортирането им 
до съоръжение за тяхното третиране 

250 000 Бюджет на Община 
Ботевград 

постоянен Брой проведени 
дейности за 
почистване на 
пътища 
Количества събрани 
отпадъци 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
Избран изпълни-
тел, извършващ 
сметосъбиране и 
сметоизвозване 

3 НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И УСКОРЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И 
ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

3.1. Периодично актуализиране на общинската наредба 
по чл. 22 от ЗУО за определяне условията и реда за 
изхвърлянето, събирането, включително разделно-
то, транспортирането, претоварването, оползотво-
ряването и обезвреждането на битови и строителни 
отпадъци, включително биоотпадъци, опасни бито-
ви отпадъци, масово разпространени отпадъци.  

_ _ постоянен Въведени 
нормативни 
изисквания 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
Общински съвет 

3.2. Въвеждане на изисквания към площадките за пре-
даване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси 
и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на пло-
щадките, както и условията за предаване на отпа-
дъци на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО. 

_ _ 02.2017 Изготвен документ Кмет на община 
Ботевград 

3.3. Определяне, с актуализирането на Общинската 
наредба по чл. 22 от ЗУО, на задълженията на 
собствениците за изпълнение на новите изисквания 
за разделно събиране на масово разпространени и 
биоразградими отпадъци (в т.ч. биоотпадъци) и др. 

_ _ постоянен Въведени 
нормативни 
изисквания 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
Общински съвет 

3.4. Актуализация на общинската програма за 
управление на отпадъците при промяна на 
фактическите и/или нормативните условия. 

19 000 Бюджет на Община 
Ботевград 

постоянен Актуализация на 
програмата 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
Общински съвет 
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4. ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ 

4.1. Създаване на информационна система за регистри-
ране и отчитане на количествата рециклируеми 
отпадъци и биоотпадъци. 

30 000 Бюджет на Община 
Ботевград 

02.2018 Дата на въвеждане 
в действие 
Обхванати видове 
отпадъци спрямо 
видовете отпадъци 
необходими за 
доказване изпъл-
нението на коли-
чествените цели 

Информационно 
обслужване на 
общината 

5. УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

5.1. Преценяване разпределението на функциите и 
задачите между общинската администрация и 
регионалните структури и въз основа на това 
извършване на обосновка за необходимостта от 
допълнителен персонал, обучението и 
квалификацията му. 

25 000 
на година 

Бюджет на Община 
Ботевград 

2017 - 2020 Съотношение 
между броя на 
поставените задачи 
и реално 
изпълнените 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците”, 
РСУО 

5.2. Обучение на специалистите в общинските 
администрации, ангажирани с прилагане на 
законодателството по управление на отпадъците. 

15 000 Бюджет на Община 
Ботевград 

ОП 
„Административен 

капацитет” 

02.2018 Брой проведени 
обучения 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

6. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В СЕКТОРА И ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ „ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ” И  
„ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА” В СИСТЕМА ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

6.1. Проучване на възможностите за привличане на 
частни инвестиции, чрез различни схеми за 
публично частно партньорство в предстоящите за 
изграждане площадки за безвъзмездно приемане, 
инсталация за открито компостиране, както и в 
системите за разделно събиране на биоотпадъци и 
рециклируеми отпадъци. 

2000 Бюджет на Община 
Ботевград 

02.2017 Брой проекти за 
ПЧП 
Размер на инвести-
ционните и 
експлоатационните 
разходи на проек-
тите с ПЧП 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

6.2. Определяне на приоритетни проекти за финанси-
ране чрез Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) или други фор-
ми на финансиране извън бюджета на общината 

_ _ 12.2016 Брой на 
идентифицираните 
необходими 
проекти 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците”, 
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Общини от 
региона, 
Експерт- 
”Обществени 
поръчки 
програми и 
проекти” 

6.3. Подготовка на формуляри за кандидатстване по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 
(ОПОС 2014-2020 г.) на идентифицираните 
приоритетни проекти. 

_ _ 03.2017 Брой на 
изготвените и 
подадените 
апликационни 
форми 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците”, 
Експерт- 
”Обществени 
поръчки 
програми и 
проекти”, 
Общини от 
региона 

*Стойностите са индикативни и подлежат на уточняване в конкретния проект /задача/. 
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Стратегическа цел 4: 
Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на 

йерархията на управление на отпадъците 

 

 

 
 

5.8 ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ 
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Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в общинската 
програма, ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на различните участници в 
управлението на отпадъците. Ще се поддържа непрекъснат диалог с участниците в 
дейностите по управление на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на 
общественото разбиране и съзнание. За целта се предвижда: 

• редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на околната 
среда; 

• привличането на населението, неправителствени организации и заинтересованата 
индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на 
отпадъците, включително за начина за определяне на „Такса битови отпадъци” и 
отчитането на изразходваните средства; 

• получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на 
отпадъците. 

За повишаване на общественото съзнание чрез Пресцентъра на Община Ботевград към 
медиите периодично се подава информация за дейности с широко обществено значение, 
подава се информация и на сайта на Община Ботевград. 
Общината ще разработва и изпълнява ежегодно информационна кампания за повишаване на 
общественото съзнание по проблемите на отпадъците. Информационната кампания ще 
включва предоставяне на информация на интернет страницата, изготвяне на информационни 
материали и публикации и изяви в медиите. 
Периодично ще се проучва общественото мнение във връзка с ефекта на работата с 
обществеността и степента на въздействие на различните послания. Изготвянето на 
комуникационна кампания и разработването на информационни материали ще включва 
следните етапи: 

- проучване на обществената нагласа; 
- провеждане на срещи с представители на заинтересованите страни; 
- избор на рекламни средства; 
- електронни медии; 
- печатни издания , брошури, плакати; 
- други. 

Рекламната кампания ще включва поетапно следните дейности: 
- изработване на реклама, печат на рекламните носители; 
- излъчване на рекламните клипове, разпространение на печатните материали; 
- анализиране на общественото мнение по отношение на постигнатия ефект от 

рекламните кампании на организацията; 
- изготвяне на препоръки за оптимизиране на рекламната стратегия. 

Провеждане на конкурси, игрови мероприятия, като специално внимание следва да бъде 
отделено на работата с подрастващите: 

• Провеждане на игрови мероприятия за създаване на навици и отношение към 
проблемите за отпадъците в децата от най-ранна възраст. Предвижда се създаването 
на състезателни игри, с тематика от разделното събиране на отпадъци. В игрите ще 
бъдат включени нагледни материали и отпечатани брошури за съответната възраст. 
Игрите ще завършват с награди. 
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Желателно е да са с еднакъв вид за всички детски заведения. Провеждането им е 
ежегодно или на по-кратък период и обхващат както едно, така и няколко (би могло и 
всички) от региона. 

• Провеждане на обучение във вид на игра на ученици от общооброзователните и 
специализирани училища от района. За учениците 1 до 5 клас да се доставят богати 
информационни материали (има изготвени от МОСВ) и се провеждат състезателни 
игри с награда за показани знания и умения. За учениците от 5 до 11 клас е удачно 
създаването на игрови интернет сайт с богат информационен материал и имитация на 
реални събития. Наградата за по-голямите може да е целева екскурзия. 

Повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в поведението на 
домакинствата, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на 
ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците; 

• Предвижда се провеждане на експеримент за създаване на фамилни навици и 
отношение към проблемите на разделното събиране на битовите отпадъци. (Такъв 
пример с положителен резултат е даден от Общината на гр.Виена – Австрия). Всяка 
фамилия, желаеща да се включи сама ще определи своите задължения. Представеният  
фамилен план ще се завери от общината и изпълнението му ще бъде контролирано. 
При положителен резултат, сравнен и с общия годишен резултат на общината, на 
фамилията ще бъде издадена т.н. „Еко кредитна карта“. С този документ ще има 
възможност да се получат стимули, като например отстъпки от такса битов отпадък 
или друг подобен финансов стимул. 

• Същата схема може да бъде приложена и за стимулиране на доброволното предаване 
на ЕГО и неспесифични отпадъци, както и на вторични суровини в местата 
предназначени за това. 
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План за действие 

№ Мярка/дейност Очаквани 
разходи (лв.)* 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

1. УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

1.1 Разработване на стратегия за провеждане и 
организиране провеждането на специализирани 
информационни кампании по управление на 
отпадъците и по-конкретно за разделно събиране 
на отпадъците и предотвратяване на отпадъците. 

_ _ 02.2017 Разработена 
комуникационна 
стратегия 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците”, 
Пресцентъра на 
Община 
Ботевград , ООп 

1.2. Привличане на населението, неправителствените 
организации и заинтересования бизнес в процесите 
на вземане на решения, свързани с управление на 
отпадъците, включително за начина за определяне 
на „такса битови отпадъци” и отчитането на 
изразходваните средства. 

500  
на година 

Бюджет на Община 
Ботевград 

постоянен Брой проведени 
консултации при 
разработване на 
нормативни актове 
и стратегически 
документи 
Брой обявления за 
инвестиционни 
намерения имащи 
отношение към 
управлението на 
отпадъците 

 

1.3. Редовно информиране на обществеността за рис-
ковете, свързани с неконтролираното обезвреждане 
на отпадъците и възникването на нерегламен-
тирани сметища 

1000  
на година 

Бюджет на Община 
Ботевград 

постоянен Брой проведени 
мероприятия по 
информиране на 
обществеността 
Процент на 
обхващане на 
целевите групи 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 

1.4. Редовното предоставяне на информация на 
населението за състоянието на околната среда и за 
управление на отпадъците, включително на сайта 
на общината. 

_ _ постоянен Брой мероприятия 
за информиране 

Гл. експерт 
„Опазване на ок. 
среда и 
отпадъците” 
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1.5. Създаване и провеждане на „Игра-състезание“ в 
обединените детски заведения и целодневните 
детски градин, за деца от 3 до 7 години. 

1250 
годишно 

Бюджет на Община 
Ботевград 

 

постоянен Брой участващи 
деца 

Дирекция 
"МДТ" 
Пресцентъра на 
Община 
Ботевград 

1.6. Създаване и провеждане на „Игра-състезание“ за 
ученици до 1ви до 11ти клас в общообразователните 
и специализирани училища на терирорията на 
Община Ботевград. 

3000 
годишно 

Бюджет на Община 
Ботевград 

 

постоянен Брой участващи 
ученици 

Дирекция 
"МДТ" 
Пресцентъра на 
Община 
Ботевград 

1.7. Пилотен проект за разработка и въвеждане на 
„Фамилен еко план“ в 100 домакинства.  

9000 
 

35000 

Бюджет на Община 
Ботевград 

 
МОСВ 

2018-2020 
 

Брой присъдени 
Еко-кредита 

Експерт – 
„Екология” 
Дирекция 
"МДТ" 

1.8. Създаване и прилагане на система за отчитане, 
оценка и стимулиране участието на домакинствата 
в доброволното предаване на ЕГО, Автогуми, 
неспесифични, опасни и пр.   

12000 ООп 2019-2020 Брой регистрирани 
участници 

Експерт – 
„Екология” 
Дирекция 
"МДТ" 
ООп 

*Стойностите са индикативни и подлежат на уточняване в конкретния проект /задача/. 
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Индикатори за изпълнение на подпрограмите  
За да се реализира наблюдението на изпълнението и най-вече оценката (съсредоточена върху 
конкретните резултати), целите, приоритетите и мерките се измерват с конкретни 
индикатори, предварително определени и количествено изразени.  

Индикаторите допринасят за установяване постигането на целите и приоритетите на 
националното законодателство. 

Индикаторите следва да допринасят за установяване постигането на целите за подобряване 
качеството на услугите или реализирани икономии за бюджета на общината. 

ТАБЛИЦА 5-2 ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПОДПРОГРАМИТЕ  

№ ПОДПРОГРАМА ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА  
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА НА 

ПОДПРОГРАМАТА 

1. Подпрограма за предотвратяване 
образуването на отпадъци 

 сравнение на количеството образувани 
битови отпадъци спрямо предходни години 

 сравнение на количеството образувани 
фракции битови отпадъци спрямо 
количеството на същите фракции през 
предходни години 

 количества опасни отпадъци от 
домакинствата събрани чрез мобилни 
пунктове и количества предадени на 
площадка за безвъзмездно предаване 

 процент на обхванато население от системи 
за събиране на опасни битови отпадъци 

2. Подпрограма с мерки за разделно 
събиране и достигане на целите за 
подготовка за повторна употреба 
и за рециклиране на битовите 
отпадъците от хартия, метали, 
пластмаса и стъкло 

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

 население, обхванато от отделните системи 
за разделно събиране при зададени 
минимални технически изисквания за брой 
жители обслужвани от контейнер 

 количеството на масово разпространените 
отпадъци, събрано разделно от 
организациите по оползотворяване спрямо 
количеството, което им е необходимо за 
изпълнение на целите за събиране и 
оползотворяване, като се отчете делът на 
населението на общината спрямо 
населението на страната – с цел 
установяване дали са изпълнени целите на 
ниво община 

 процент от населението с положителен 
отговор на анкети за установяване степента 
на удовлетвореност от предоставяните 
услуги за разделно събиране на отделните 
видове отпадъци 
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3. Подпрограма с мерки за разделно 
събиране и достигане на целите и 
изискванията за биоразградимите 
и биоотпадъците 

- въвеждане на системи за 
разделно събиране, с цел опол-
зотворяване на биоразградими 
отпадъци 

 
 
 
 

 2020 г. - мин. 50% от количеството на 
битовите биоотпадъци образувани през 
2014 г. са разделно събрани и 
оползотворени 

 население, обхванато от системи за 
разделно събиране  

 количеството на биоотпадъци, събрано 
разделно спрямо  количеството, което е 
необходимо за изпълнение на целите 

 процент от населението с положителен 
отговор на анкети за установяване степента 
на удовлетвореност от предоставяните 
услуги за разделно събиране на био 
отпадъци 

 - намаляване на количествата 
депонирани биоразградими 
отпадъци 

 2020 г. - количеството депонираните 
биоразградими битови отпадъци е до 35% 
от общото количество на същите отпадъци, 
образувани в Р България през 1995 г. 

4. Подпрограма с мерки за при-
лагане на изискванията за 
строителни отпадъци и отпадъци 
разрушаване на сгради 

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

5. Подпрограма за управление на 
отпадъците от утайки от пречист-
вателната станция за отпадъчни 
води 

 количество рециклирани и оползотворени 
утайки от ПСОВ спрямо общото 
количество образувани утайки 

6. Подпрограма с мерки за 
предотвратяване и намаляване 
риска от депонирани отпадъци 

 процент на намаляване количеството 
депонирани отпадъци на РДНО спрямо 
отчета от предходната година 

 положителни заключения от проверки на 
ИАООС по отношение експлоатацията на 
РДНО 

 резултат от годишния мониторинг на 
закритото депо в с. Скравена, м.Темуша 

7. Подпрограма за приоритетни 
действия по управление на 
отпадъците, гарантиращи чиста и 
безопасна околна среда 

- подобряване на организацията 
по събиране и транспортиране 
на отпадъците; 

 
 
 
 

 процент на обхванатото население от 
организирани системи за сметосъбиране на 
общинско ниво 

 обем на поставените съдове на жител - 
литра на жител 

 процент от населението с положителен 
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отговор на анкети за установяване степента 
на удовлетвореност от предоставяните 
услуги за събиране на битови отпадъци 

 - предварително третиране, 
оползотворяване и еколого-
съобразно обезвреждане на 
смесените битови отпадъци 

 количество на отпадъците, което се 
обезврежда на регионалното депо спрямо 
общото количество на образуваните 
отпадъците  

 количество на предварително третираните 
(стабилизираните) преди депониране 
отпадъци спрямо общото количество на 
депонираните отпадъци 

 - нормативно регулиране управ-
лението на отпадъците и 
ускоряване прилагането на 
законодателството и полити-
ката по управление на отпа-
дъците; 

 брой на извършените проверки на лица, 
извършващи дейности с отпадъци или при 
чиято дейност се образуват отпадъци 

 брой на наложените санкции и сума на 
глобите 

 - осигуряване на база данни за 
отпадъците; 

 видове отпадъци от необходимите за изпъл-
нение на количествените цели включени в 
централизирана информационна система 

 разлика между количествата отчетени към 
общината и към ИАОС – проверка за 
достоверност 

 - укрепване на административ-
ния капацитет на инсти-
туциите, отговорни за управ-
ление на отпадъците; 

 броят на извършените проверки и други 
дейности, свързани с управление на 
отпадъците спрямо броят на експертите 
ангажирани с тези дейности в общината 

 - увеличаване на инвестициите в 
сектора и прилагане на прин-
ципите „отговорност на произ-
водителя” и „замърсителят 
плаща” в система за интегри-
рано управление на отпадъ-
ците; 

 броят на идентифицираните необходими 
проекти спрямо броят на реализираните 
проекти 

8 Подпрограма за прилагане на 
разяснителни кампании и 
информиране на обществеността 
по въпросите на управление на 
отпадъците 

 проведени информационните кампании 
 издадени информационни материали 
 проведени обучения 
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6 КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И 
ПРОГРАМИ 

Общинската програма за управление на отпадъците 2016-2020 г. на община Ботевград е 
разработена в координация с програмните документи в сектор отпадъци на национално, 
регионално и общинско ниво. 

Програмата за управление на отпадъците на община Ботевград е в координация с документи 
с национално значение: 

• Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и Националната 
програма за предотвратяване на отпадъците като част от него - Планът е напълно 
съобразен с основните цели на европейското екологично право в сектор „Отпадъци” и 
съдържа ключови цели, за постигането на които са предвидени програми от мерки; 

• Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 
отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г., - Планът е разработен с цел 
подобряване на околната среда в резултат на намаленото депониране и 
производството на продукти от биоразградими битови отпадъци, които представляват 
почти две трети от генерираните битови отпадъци и най-вече ограничаване на 
емисиите на парникови газове и подобряване на качеството на почвите в страната; 

• Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството 
и разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г. - 
Основната цел на плана е да се допринесе за устойчивото развитие на Р. България 
чрез рециклиране и оползотворяване на 70% от строителните отпадъци към 2020 г., 
което да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от 
генерираните им, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, 
увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за 
управление на отпадъците; 

• Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г. - Планът 
предлага дългосрочен подход към управлението на този поток отпадъци в България, 
прогнозира количествата утайки, които се очаква да бъдат генерирани в резултат на 
пречистването на отпадъчни води до 2020г., определя възможностите за 
оползотворяването им и поставя цел до 2020г. този поток отпадъци да бъде 100% 
оползотворен по екологосъобразен начин, вместо преобладаващо да се депонира; 

• Трети национален план за изменение на климата 2013-2020 г., и по-конкретно в 
частта, отнасяща се до емисии на парникови газове от Сектор „Отпадъци”. - 
Основните мерки за сектор „Отпадъци” в Третия национален план по изменение на 
климата са насочени към ограничаване на депонирането на битови отпадъци, 
преустановяване на експлоатацията на депа, неотговарящи на изискванията и 
закриване на депата с преустановена експлоатация, улавяне и изгаряне на биогаза от 
утайките от ПСОВ. 

Общинската програма за управление на отпадъците е елемент от цялостната регионална и 
общинска система за планиране. При разработването на целите на общинската програма са 
взети предвид анализите и предвижданията на други областни и общински програми, 
идентифицирани са специфичните мерки на местно ниво за достигане на целите за 
рециклиране на битовите отпадъци, заложени в национален план. 

Очаква се изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците да даде 
принос към изпълнението на целите на посочените национални програмни документи, тъй 
като предвидените мерките в отделните подпрограми, заложените срокове, средства и 
източници на финансиране, отговорни институции в плана за действие са съобразени и 
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синхронизирани с националните цели, приоритети и мерки в областта на управление на 
отпадъците. 

Изпълнението на програмата ще допринесе за постигане на целите чрез реализиране на 
заложените в нея мерки и инвестиционни проекти. 

В индикативния списък с проекти за реализация, с цел намаляване на общото количество 
генерирани отпадъци на територията на общината, са приоритетни: 

• Оптимизация на системата за разделно събиране на отпадъците;  

• Въвеждане на единен модел за изпълнение на целите за рециклиране на битовите 
отпадъци чрез разделно събиране при източника на био-отпадъците за компостиране 
и разделно събиране и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци 
(хартия, пластмаса, стъкло и метали) в това число от опаковки и други източници, с 
което да бъде даден приоритет на разделното събиране при източника; 

• Изграждане на инсталациия за предварително третиране (сортиране, сепариране) на 
битови и приравнени на тях отпадъци;  

• Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и биоотпадъци; 

• Изграждане на 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 др.; 

• Оптимизиране на системата за събиране и третиране на строителните отпадъци, който 
ще е според източника на генериране, както и сключване на договори с предприятия , 
с налична техника и разрешителен режим за добив и обработка на скален матреиал, с 
цел обработване на строителните отпадъци , генерирани на територията на общината 
и реализация им като вторичен материал. 

Чрез изграждане на тези системи и съоръжения ще постигне като резултат и намаляване 
изземването на суровини от природата, и на замърсяването на околната среда от 
неконтролираното изхвърляне на отпадъци, създаването на нови работни места, както и до 
увеличаване експлоатационния срок на депата за остатъчните битови отпадъци, които не 
могат да се оползотворяват. 

Програмата за управление на отпадъците на община Ботевград е в координация и с 
основните местни стратегически, регионални планове и програми: 

1. Областна стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014 – 2020 г. – В 
стратегията по отношение на опазването на околната среда е формулирана 
Стратегическа цел 3: Опазване на околната среда и действия по изменението на 
климата, Приоритет 1: Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на 
европейската и националната нормативна уредба, със следните специфични цели: 
Специфична цел 1: Окончателно изграждане на инфраструктура, системи и 
инсталации за предотвратяване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 
Специфична цел 2: Закриване, рекултивация и мониторинг на общински депа, 
несъответстващи на стандартите, премахване на нерегламентираните сметища и 
насърчаване на превантивни дейности за недопускане на образуването им; 
Специфична цел 3: Насърчаване информираността и културата на гражданите и 
бизнес структурите за предотвратяване, разделно събиране, оползотворяване на 
отпадъците. 

2. Общински план за развитие на Община Ботевград 2014-2020 г. – Планът очертава 
няколко основни приоритета за развитие на общината. Един от тези приоритети е 
насочен изцяло към подобряване и опазване на околната среда и на природните 
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ресурси. Конкретни мерки, свързани с управление на отпадъците, са набелязани в 
стратегията на Общинския план за развитие, отразяващ принципите, целите и 
приоритетите, заложени в по-горе описаните национални документи: 

- интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; 
- опазване на околната среда и действия по изменението на климата; 
- подпомагане развитието на вътрешния потенциал на местната икономика и 

пазари; 
- изграждане и подобряване на инфраструктура; 
- повишаване ефективността на администрацията. 

3. Програма за управление на Община Ботевград 2015-2019 г. - Програмата за 
управление на Община Ботевград за периода 2015 - 2019 г. е динамичен документ, 
чието реализиране в съответствие на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация ще бъде отчитано на годишен период, ще бъде извършван сериозен 
анализ на проблемите и трудностите пред изпълнението на конкретните мерки и ще 
бъде подлагана на актуализиране. 

4. Регионален план за развитие на югозападен район за периода 2014-2020 г. - 
Целите и приоритетите на РПР се мотивират от: 

- актуализираният комплексен анализ на района; 
- новата стратегическа рамка – национална и на ЕС; 
- проектите на оперативните програми за новия планов период 2014-2020; 
- поетите национални ангажименти по „Европа 2020” и гарантиране на 

адекватен районен принос по тях. 
5. Актуализация на общинска програма за управление на дейностите по 

отпадъците община Ботевград 2013 г. – Програмата от 2013 г. е взета с цел 
устойчивост, надграждане, предвидимост и последователност при провеждане на 
политиката на общината свързана с околната среда и в частност с отпадъците на 
територията на общината. 

6. Програми за управление на отпадъците на общините Правец и Етрополе за 
периода до 2020 г. – Програмите са взети предвид участието на трите общини в обща 
Регионална система за управление на отпадъците – регион Ботевград. 

7 СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Системата за наблюдение на изпълнението и прилагането на ПУО включва вътрешно и 
външно наблюдение. 

Вътрешно и външно наблюдение за изпълнението 
Външното наблюдение е от особена важност по отношение на проверката на качеството и 
резултатите от вътрешния мониторинг. 

Вътрешното наблюдение се извършва от експерти – служители в общинската 
администрация, съобразно отговорностите им за осъществяване на съответните мерки 
описани в плановете за действие. При него се акцентира върху разпределението на 
наличните ресурси, разходването на отпуснатите средства, изпълнението на задачите, 
спазването на сроковете, възникването на непредвидени обстоятелствата, предлагането на 
уместни промени, внасянето на своевременни корекции, както и върху установяването на 
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действителния напредък в прилагането на определена политика (програма, проект) в дадена 
област.  

Системата за наблюдение се регламентирана със Заповед на кмета на общината и ще 
обхваща следните дейности и аспекти: 

- Определяне на показатели за наблюдение, източниците на информация и 
периодичността на събиране на информацията; 

- Създаване на система за събиране и обработване на достоверна информация 
(финансова, статистическа, техническа и т.н.) за напредъка по изпълнение на 
показателите за наблюдение; 

- Създаване и функциониране на система от специализирани звена, които извършват 
мониторинга, в т.ч. определяне на отговорностите и правилата за осъществяване на 
дейностите по мониторинга; 

- Дефиниране на начина на докладване на резултатите от наблюдението на 
изпълнението чрез изготвяне на доклади; 

- Дейности за осигуряване на публичност и прозрачност на действията на общината, 
свързани с изпълнението на ПУО. 

За проследяване на изпълнението на ПУО ще бъдат определени показатели за наблюдение и 
източниците на информация и периодичността на събиране за всеки показател. В Плана за 
действие на всяка подпрограма в ПУО са посочени специфични показатели, проследяващи 
изпълнението на конкретните мерки, включени в подпрограмата, на базата на които ще бъде 
изготвена системата от показатели. 

Прилагане на система за наблюдение, отчет и оценка на Националния план за управление на 
отпадъците е предвидено като изискване в ЗУО. ПУО се разработва от Кмета на общината в 
съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление 
на отпадъците съгласно чл. 52, ал. 4  от ЗУО.  

Мониторингът представлява процес на текущо наблюдение (мониторинг) чрез събиране на 
информация, свързана с изпълнението на мерките от Програмата, и анализиране и оценка на 
степента на изпълнение на целите, както и на проблемите при изпълнението и причините за 
тях. От съществено значение е да се гарантира, че информацията се събира по един 
организиран и планиран начин и през редовни интервали.  

Контролът върху изпълнението на Програмата, като резултат от вътрешния мониторинг, ще 
се осъществява от Общинския съвет (чл.52, ал.8 на ЗУО), като всяка година кметът на 
общината ще предствавя пред Общинския съвет Годишен доклад за изпълнение на ПУО за 
предходната година, която ще се публикува на интернет страницата на общината с цел 
информиране на обществеността. Актуализация на Програмата за управление на отпадъците 
може да се извърши в случай на промяна във фактическите и/или нормативните условия (чл.52, 
ал.3, т.2). 
Външното наблюдение се осъществява от неправителствени организации, заинтересовани 
лица и широката общественост. Външният мониторинг създава допълнителна сигурност по 
отношение на независимостта, откритостта, обективността и прозрачността при оценката на 
междинните и крайните резултати, като за целта ще се осигури достъп до необходимата 
информация, за да може да се оцени точното съответствие на реалното изпълнение с 
набелязаните мерки и на ефективното усвояване на финансовите средства. 

Наблюдението и оценката на изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на 
община Ботевград проследяване на напредъка по постигане на предварително поставените 
цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за преодоляване на 
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възникващи проблеми при реализацията на мерките и постигане на програмните цели, а при 
необходимост - предприемане на действия за актуализация на Програмата. 

Източници на информация за извършване на наблюдение и оценка 
Оценката на изпълнението на програмата за управление на отпадъците се извършва чрез 
сравняване на постигнатите резултати с данните за изходното състояние. В резултат на 
оценката могат да бъдат предложени промени в някои от целите и параметрите на 
програмата, както и промени в инструментите за тяхното изпълнение. 

Основните надеждни източници на информация за извършване на оценката са:  

- Годишни отчети за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на 
общината от предходни години; 

- Информация относно планове и проекти на местно ниво, в т.ч. финансирани от 
европейските фондове;  

- Годишни отчети на регионалните сдружения на общините;  

- Годишни доклади за изпълнение на бюджета на общината; 

- Годишни отчети до ИАОС, подадени от дружества извършващи дейности на 
територията на общината;  

- Данни от Национален статистически институт и Териториално статистическо бюро;  

- Данни от Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда” към Изпълнителна 
агенция по околна среда; 

- Годишни доклади по околна среда (ГДОС) за изпълнението на дейностите, за които е 
предоставено Комплексно разрешително – за съоръжения и инсталации за третиране 
на отпадъците; 

- Заповеди на кмета на общината за дейности, свързани с управлението на отпадъците; 

- Протоколи от заседанията на общите събрания на регионални сдружения за 
управление на отпадъците; 

- Отчети по договори между общината и дружества, извършващи услуги по управление 
на отпадъците на територията на общината (напр. Организации по оползотворяване); 

- Протоколи от публични обсъждания, работни срещи, тематично свързани с 
реализацията на програмата за управление на отпадъците; 

- Въпросници и/или анкетни карти за анкетиране на гражданите в общината. 

Метод за извършване на оценка на годишните цели по програмата 
За извършване на оценка на постигането на поставените в плановете за действие към 
подпрограмите годишни цели през съответната отчетна година ще се използва метода на 
оценка на индикаторите.  

Прилагането на този метод е непрекъснат процес на мониторинг и отчитане на 
постиженията и на напредъка по отношение на предварително определените цели чрез 
измерване стойностите на ключовите индикатори.  

При този метод се установява дали мерките са изпълнени чрез измерими 
стандарти/индикатори. В този случай, текущата оценка служи като система за ранно 
предупреждаване и като средство за подобряване на отчетността пред обществото. Това 
позволява да се следи динамиката на оценяваните процеси.   
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Мониторингът и оценката предполагат изследване на базисна изходна ситуация и 
проследяване с времето на промените, до които довеждат интервенциите в резултат от 
прилагането на програмата за управление на отпадъците. В анализа на състоянието 
програмата за управление на отпадъците съдържа изходни данни, чрез които се описва 
проблемът или съществуващата ситуация преди въвеждането на новата политика. Съответно 
въз основа на индикаторите ще се изследва новата ситуация на базата на сравнение с 
изходната, описана в анализа на състоянието. Ако изходните данни не са налични, за 
измерител на промените във времето ще се използват целеви въпросници и анкетиране на 
експерти в съответната област и/или граждани на общината. 

 

8 ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1 АНАЛИЗИ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Анализ на приложимото действащо законодателство и програмни документи 
Законодателство на България за управление на отпадъците1 
Действащите Закон за опазване на околната среда (ЗООС), Закон за управление на 
отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове са основната нормативна база в 
областта на управление на отпадъците в България. Приложими са и други закони и 
подзаконови нормативни актове, които кореспондират с тях и оказват влияние върху 
процесите по „Управление на отпадъците”.  

По важни документи, имащи отношение към настоящата ПУО са, както следва: 

1) Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

2) Закон за управление на отпадъците (ЗУО); 

3) Подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО:  

– Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 
на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци; 

– Наредба №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 

– Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; 

– Наредба № 2 за класификация на отпадъците; 

– Наредба №7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци; 

– Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки; 

– Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци; 

– Наредба за разделно събиране на биоотпадъците; 

                                                 
1 Изброените нормативни документи са публикувани в интернет страницата на МОСВ 

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No2_2014_za_klasifikacia_na_otpadacite.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/SepColOrd-State_Gazette.pdf
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– Наредба за третиране на биоотпадъците; 

4) Закон за местните данъци и такси; 

5) Закон за здравето; 

6) Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето; 

7) Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи; 

8) Закон за опазване на земеделските земи; 

9) Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

10) Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

11) Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. ( НПУО); 

12) Националния стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 
разрушаване на територията на Р България (за периода 2011÷2020 г.); 

13) Национална стратегия за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, 
предназначени за депониране. 

Законодателство на ЕС за управление на отпадъците 
1) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и 

за отмяна на определени директиви; 

2) Директива 1999/31/EО на Съвета относно депонирането на отпадъци; 

3) Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и 
отпадъците от опаковки; 

4) Директива 86/278/EИО на Съвета за опазване на околната среда, и по-специално на 
почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието; 

Приложими методики, ръководства, стандарти, указания 
1) Насоки за кандидатстване - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG16M1ОP002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. 
осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 
събиране на зелени и биоразградими отпадъци"; 

2) Насоки за кандидатстване - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG16M1ОP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане 
на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци“ 

3) Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци; 

4) Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за 
събиране и транспортиране на рециклируеми и зелени отпадъци; 

5) Ръководство за управление на биоотпадъците в България; 

6) Методически указания за разработване на общински програми за управление на 
дейностите по отпадъците; 

7) Ръководство за подготовка на проекти в сектор „Отпадъци” по ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г. 

8) Секторно ръководство по ОВОС – БЪЛГАРИЯ 

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/CompOrd-State_Gazette.pdf
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Други документи: 
1) Общинска програма за управление на отпадъците за територията на съответната 

община;  

2) Регионална програма за управление на отпадъците; 

Анализ на националната нормативна рамка 
За целите на изготвянето на настоящата общинска програма за управление на отпадъците 
бяха идентифицирани ангажиментите на общината, произтичащи от националното 
законодателство.  

Обществените отношения в сектор „Управление на отпадъците” са регламентирани в Закона 
за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него. Чрез тях се 
уреждат задълженията на лицата, извършващи дейности по отпадъци, информацията за 
дейностите с отпадъци, програмиране чрез национална и общински програми за управление 
на отпадъците, разрешаване и контрол на дейностите с отпадъци; глоби и санкции. С този 
закон се въвеждат принципите „замърсителят плаща”, „разширена отговорност на 
производителя” при йерархията на управление на отпадъците, както и преминаването към 
регионален принцип за управление на битовите отпадъци. Въвеждат се икономически 
стимули за предприемане на реални действия от местните власти за намаляване на 
депонираните отпадъци, конкретно адресирани оперативни цели за рециклиране на битови и 
строителни отпадъци, изисквания към съоръженията и инсталациите за отпадъци, правила за 
управление на масово разпространените отпадъци. 

Ключови цели и изисквания, произтичащи от ЗУО, са: 

 количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни 
материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат 
общините, в следните срокове и количества: 

1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло  

2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло  

3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло. 

 Изисквания най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат количеството 
депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на 
същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.  

 Поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 
отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което отговорност имат 
възложителите на строителни дейности, както публични органи, така и бизнес: 

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

2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;  

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

 Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на битовите 
отпадъци  от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия  за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население, по-
голямо от 5000 жители. 

 Кметовете на общини да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно 
събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци 
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и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители и при 
необходимост в други населени места 

 Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни 
сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните населени места са 
задължени да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и 
метали в съответствие с наредбите на общините по чл.22 от ЗУО. Наредбите следва да 
се приемат от общинските съвети.  

 Детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в регионални сдружения 
за решаване управлението на битовите отпадъци на регионално ниво чрез регионални 
съоръжения и организация. 

 Икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за закриване и 
следексплоатационни грижи на площадката на депото и за стимулиране на 
превенцията и оползотворяването на отпадъци преди депонирането. 

Подзаконови национални нормативни актове към ЗУО 
Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на ЗУО, могат 
да се обособят в четири групи: 

Подзаконови нормативни актове, определящи изисквания към съоръжения и инсталации2: 

 към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 

 за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за третиране 
на отпадъци; 

 за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. 

Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични отпадъчни 
потоци: 
 за утайки от пречистване на отпадъчни води; 

 за строителни отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали; 

 отделни наредби за разделно събиране и за третиране на биоотпадъците; 

 ПХБ; 

 за опаковки и отпадъци от опаковки; 

 ИУЕЕО; 

 ИУМПС; 

 за отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори; 

 за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

 за автомобилни гуми; 

 отпадъци от лечебните и здравните заведения.  

Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на отпадъци чрез 
икономически инструменти: 

                                                 
2 Актуална информация за нормативните актове е налична на страницата на МОСВ 
http://www.moew.government.bg. 
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 за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, гуми, опаковки, масла, негодни 
за употреба батерии и акумулатори, полимерни торбички). 

Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички видове 
отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО:  
 за класификацията на отпадъците; 

 за предоставяне на информация и реда за водене на публични регистри относно 
отпадъците. 

Нормативни актове на община Ботевград 
Наредби, определящи условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително 
разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 
битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово 
разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно изискванията на ЗУО и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне 
на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. Приетите наредби, 
имащи отношение към управлението на отпадъците на територията на общината са: 

1. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ботевград; 

2. Решение на ОС на община Ботевград № 31/29.12.2015 г. относно такса битови 
отпадъци за 2016 г.; 

3. Наредба за определяне и администриране на местни такси и данъци на услуги на 
територията на Община Ботевград. 

В съответствие с новите изисквания на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му в действащата нормативна уредба се регламентират отговорностите на 
възложителите по отношение изготвяне на планове за управление на строителните отпадъци 
и задълженията на общинската администрация по одобряването на плановете и отчетите във 
връзка с изпълнение целите, заложени в Наредба за управление на строителните отпадъци и 
за влагане на рециклирани строителни материали. Регламентират се задълженията на 
собствениците или наемателите на търговски обекти, собствениците (или наематели) на 
еднофамилни жилища за изпълнение на новите изисквания за разделно събиране на 
рециклируеми и био-отпадъци, дейността на площадките за безвъзмездно приемане и др. 

Програмни документи на национално и общинско ниво 
Настоящата програма е част от цялостната общинска система за планиране. При 
разработване на програмата са взети предвид основните постановки на следните национални 
планове и програми. 

Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.  (НПУО) 
НПУО е напълно съобразен с основните цели на европейското екологично право в сектор 
„Отпадъци” и съдържа ключови цели, за постигането на които са предвидени програми от 
мерки. Дефинирани са мерки за постигане на ключови цели по отношение на следните 
видове отпадъци: Отпадъци от опаковки; Излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО); Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); 
Отработени масла; Гуми; Негодни за употреба батерии и акумулатори; Биоотпадъци; 
Отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата; Битови отпадъци от 
хартия,картон, пластмаси, метали и стъкло; Строителни отпадъци 

Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 
отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020г. - в него са предвидени мерки за 
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намаляване на „зелени” битови отпадъци; намаляване на хартиени и картонени отпадъци; 
намаляване на биоразградими битови отпадъци; третиране на разделно събрани 
биоразградимите битови отпадъци; създаване на пазар на компост; намаляване на 
биоразградимите фракции в смесените битови отпадъци; минимизиране на депонираните 
утайки 

Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и 
разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г. – в който 
са въведени икономически механизми за насърчаване рециклирането на строителни 
отпадъци и законодателни механизми за осигуряване изпълнението на целите за рециклиране 
от страна на възложителите на строителство или разрушаване чрез процедурите за издаване 
на разрешение за строеж и разрешение за въвеждане в експлоатация на строителен обект.   

Основният документ за формирането на цялостна, средносрочно ориентирана и ресурсно 
обезпечена политика за управление на базата на местните приоритети и интереси на 
гражданите в общината е Общинският план за развитие (ОПР) на община Ботевград. 

8.2 АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Битови отпадъци 
Генерираните отпадъци в общината са в пряка зависимост от демографското развитие. 
Демографската прогноза на механичен естествен прираст на населението е отрицателна и ако 
се вземе предвид единствено този фактор, то генерираните отпадъци в бъдеще би следвало 
да намаляват. В действителност върху количествата образувани отпадъци влияние оказва 
икономическото развитие на региона. Община Ботевград е част от югозападен район за 
планиране.  Като индикатор, чрез който да се измерва икономическото развитие е използван 
ръста на нарастване на БВП по данни от НСИ за Софийска област. Силно въздействие върху 
динамиката на генериране на отпадъци оказват и въведените през последните 20 години 
производствени и потребителски модели с широко използване на хигиенни материали за 
еднократна употреба (напр. памперси, дамски превръзки, хартиени средства за бърсане на 
ръце и пр.), потребление на стоки и опаковки за еднократна употреба и пускането на пазара 
на стоки с необичайни по обем и разнородни по вид количество опаковки.  

Средното натрупване на отпадъци на жител от региона, като функция на икономическото 
развитие, ще се доближава към средното количество на образуваните отпадъци, което се 
наблюдава като цяло в Европа. 

Обвързването на нормата на натрупване на отпадъци с ръста на БВП в европейските страни 
през последните 30 години е доказано с многобройни специализирани проучвания и 
изследвания. Изведените зависимости показват, че на всеки 2% ръст на БВП съответства 
средно 1% увеличаване на количествата отпадъци от бита.  

Посочените факти налагат извода, че в общината трабва да се приложат по-задълбочени 
мерки по отношение на нарастването на отпадъците. Мерките следва да са в посока към 
превенция на образуването на отпадъци и спиране на тенденцията за едновременно 
увеличение на количествата образувани отпадъци с икономическия растеж. 

Източници на образуваните битови отпадъци 
Водената от общината информация дава основание да се направи извод, че преобладаващата 
част от битовите отпадъци се генерира от домакинствата – между 80 и 90%, и между 10% и 
20% – от търговски, административни, социални, фирмени и други подобни обекти.  

При отчитане на националните специфики и тенденциите за промяна на състава на битовите 
отпадъци, са направени следните допускания за промени в състава на битовите отпадъци в 
общината:  
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− Запазване ръста на хранителните отпадъци; 

− Хартия - тенденция към запазване на количеството - увеличеното потребление на 
опаковки се компенсира от навлизането на електронни носители, изместващи 
печатните издания и офис хартията; 

− Тенденция към увеличаване на количествата картон вследствие на увеличено 
потребление на опаковки; 

− При пластмасата се предвижда тенденция към леко увеличаване вследствие на 
повишаване на общото потребление на пластмасовите бутилки; 

− Разделното събиране и третиране на отпадъците от зелените площи се очаква да 
доведе до повишение в количествата на градинските отпадъци; 

− Леко повишаване се очаква при дървесните отпадъци, стъклото и металите; 

− Леко повишаване се очаква на инертните отпадъци; 

− Относителни постоянни количества с тенденция за намаляване на опасните 
домакински отпадъци; 

− При текстила, гумата и кожата не се очакват съществени промени. 

Очаквано развитие в образуването на отпадъци  
Норма на натрупване на отпадъците от бита 
Прогнозата за образуваните отпадъци от регион Ботевград е извършена на база данните за 
демографското състояние и разпределението на жителите в зависимост от големината на 
населеното място (селски и градски ареали), икономическите ключови данни за Софийска 
област по отношение на нарастването на БВП и задълженията по изпълнение на 
националните и регионални цели за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от 
опаковки, биоразградими отпадъци и строителни/инертни отпадъци, които цели са 
установени в НПУО (2014-2020 г.) и произтичат от задълженията на България по Директива 
2008/98/ЕО. 

Моделът на бързото нарастване на нормата на натрупване на битовите отпадъци до 
постепенното установяване до едно устойчиво средно състояние е основа за формулиране на 
сценариите, на чиято база са определени прогнозните количества отпадъци.  

В рамките на Прединвестиционното проучване е разработен подробен анализ и масов баланс 
на прогнозните потоци отпадъци, чрез който е обоснован капацитетът на инсталацията за 
сепариране, която е в процес на проектиране.  

Масовият баланс, дава поглед и върху динамиката на образуване на отпадъци, тяхното 
обхващане от системата за разделно събиране на опаковки, прилагането на мерки за 
намаляване на биоразградимите и на строителните отпадъци. 

Основни източници на данните за отчетените количества битови отпадъци в проектния 
регион през периода 2013÷2015г. са Общинските администрации и годишните отчети за 
изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително на 
Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе. 

Количествата образувани битови отпадъци за дадена община са в зависимост от броя 
жители, потребителските навици и покупателните възможности. За да се отчетат тези 
фактори е въведен терминът норма на натрупване, отчитащ средното годишно количество 
образувани битови отпадъци, които се падат на един жител. Тази норма се използва при 
определелянето на потенциала за образуване на отпадъци в дадена административна 
общност. 
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Количествата образувани смесени битови отпадъци на общините, участващи в регионално 
сдружение, са представени в Таблица 8-1 и Таблица 8-2. Отпадъците са генерирани от 
жителите на общините и от фирмите действащи на територията на трите разглеждани 
общини. 

ТАБЛИЦА 8-1 КОЛИЧЕСТВА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ОБЩИНИ И НОРМА НА НАТРУПВАНЕ ЗА ПЕРИОДА 
2013÷2015Г. 

ОБЩИНА 
Образувани битови отпадъци  

[тона] 
Норма на натрупване по 

общини [кг/ж/год.] 
2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Ботевград 9031,29 9595,64 9858,48 253 271 279 
Етрополе 3100,64 3318,70 3205,1 233 251 244 
Правец 1846,56 2092,28 2308,02 234 266 295 

 
ТАБЛИЦА 8-2 ОБЩО ОБРАЗУВАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПЕРИОДА  2013÷2015Г. 

ОБЩИНА 

Общо образувани битови 
отпадъци от ГДОС на РЦУО 

[тона] 
Норма на натрупване в 

региона  [кг/ж/год.] 

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Ботевград 

13978,49 15006,61 15371 246 265 273 Етрополе 
Правец 

Количествата се отнасят за всички видове отпадъци, генерирани от бита, от секторите за 
търговия и услуги и дребно занаятчийско производство, от офис и административни 
учреждения, зелени отпадъци от паркове и градини, от заведения за обществено хранене, 
училища и детски градини, болници и поликники, медицински практики (без опасни 
медицински отпадъци). Посочените количества включват още и количеството отпадъци от 
производствени предприятия, чийто състав е приравнен към битовите и не притежават 
опасни свойства. В общо образуваните и събирани от фирмите по сметосъбиране отпадъци 
се съдържат още, както количества строителни отпадъци, инертни, вкл. пепели и сгур, 
образувани през отоплителния сезон. 

Едрогабаритни отпадъци 

Специфични мерки за управлението на този вид отпадъци понастоящем не се прилагат. 
Изхвърлянето в съдовете за отпадъци и около тях на едрогабаритни отпадъци е забранено. 

Строителни отпадъци 
Според източника на генериране строителните отпадъци в общината се формират от: 

- Строителство на нови жилищни и нежилищни сгради и конструкции; 
- Разрушаване на жилищни и нежилищни сгради и конструкции; 
- Ремонт на жилищни и нежилищни сгради и конструкции; 
- Индустриални предприятия; 
- Строителство, ремонт и реконструкция на инфраструктурни обекти. 
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Управление на строителните отпадъци 
Управлението на отпадъците от Разрушаване на стари сгради се извършва от фирмата 
извършваща дейността, в съответствие с изготвен проект. Добра практика е натрошаването и 
фракционирането да става на самия обект. Приложимата за повторна употреба част се 
продава на складовете да строителни материали, или се създават децентрализирани 
площадки за тях. 

Част от строителните отпадъци не достигат до депото, а се използват като инертни 
материали за подравняване на терени. Друга нерегламентирана практика е да се струпват 
незаконно на общински места като образуват нерегламентирани замърсявания. 

Управлението на отпадъците от Сградостроителна дейност, се извършва от строителната 
фирма, в съответствие с изготвен проект. 

Строителните отпадъци от Пътно строителство са инертни маси от пътни настилки. 
Последните са в групата на опасните отпадъци (асфалтобетон, гудрони и пр.) и се управляват 
по наредбите и изискванията за тази група. 

Отпадъкът от ремонтни дейности ще се приема срещу заплащане на специализираната 
площадка до РЦУО, където се сепарират, групират със съответната фракция от сепарирането 
на ТБО и реализират като вторична суровина. Инертният остатък се депонира на депото, 
заедно със запръстяването. 

Производствени неопасни и опасни отпадъци 
Производствени неопасни отпадъци  
Икономиката на общината има промишлено-аграрна структура. Развити отрасли на 
промишлеността са: електроника, машиностроене, металообработване, хранително-вкусова и 
текстилна промишленост, строителство, дърводобив и други. Изградени са и няколко 
високотехнологични предприятия. 

Производствените мощности на Община Ботевград са съсредоточени предимно в общинския 
център, главно в две промишлени зони: промишлена зона „Ботевград ”и промишлена зона 
„Юг - Чеканица - Ботевград”. 

Източници на производствени неопасни отпадъци 
Към 2010 г. в общината дейност извършват над 15 фирми с чуждо участие. Най-значимо 
присъствие като дял в икономическото развитие и като трудова заетост имат белгийската 
фирма „Интегрейтид Микро-Електроникс” ЕООД и „Сенсата Технолъджис” ЛТД за 
производство и монтаж на електронни модули, френската „Сименс” ЕООД за производство 
на бубинажни изделия, турската „Микроак” ЕООД - производство на колектори за битова и 
автомобилна електроника и изчислителна техника, фирма „Инкотекст” ЕООД с руско 
участие за производство на електромери, немската фирма „Граммер” АД за производство на 
тапицерии и седалки за транспортни средства, „Ниса” ЕООД с автралийско участие за 
изработка на заварени метални конструкции и машини, СД „Окто 7” за производство на 
електронни модули за бита инструментална екипировка печатни платки и галванични 
покрития, „Булсан” ООД с италианско участие за производство на санитарен фаянс, „Никас 
България” АД /100% гръцко участие/ за производство на месни продукти, „Джи енд 
фармасютикълс” ЕООД за първична и вторична опаковка на лекарствени продукти. В 
общината дейност осъществява и един от големите инвеститори „Пайплайф-България” 
ЕООД, с изразен сертификат за инвестиция от клас А за производство на пластмасови 
тръбни системи за водоснабдяване, канализация, газоснабдяване и напояване, отговарящи на 
всички съвременни норми и стандарти. Други фирми с местно значение са „Алма пласт” 
ЕООД за производство на тапетни изделия, „Биовет” АД производство и търговия на 
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хранителни добавки, ензими и препарати за селското стопанство и лекарствени средства за 
хуманна медицина, „Лекс Груп”АД - за търговия с електродомакински уреди, бутилираща 
компания „Горна баня” ООД, „АЛПРЕДО” - за производство на дограми, прозорци, врати; 
„ВОП” ООД - производство и търговия със стоматологично оборудване и консумативи, 
„НАКМАШ-97” ООД производство на ел.табла, сейфове, огнеупорни каси, нестандартно 
оборудване и машинни детайли, и др.(източник Общински план за развитие на община 
Ботевград 2014÷2020г.) 
При средно обемно тегло от 350-400 кг/м3 отпадъците предназначени за депониране, спрямо 
общото депонирано количество от производствения сектор и сектора на търговски услуги 
съставляват около 19 %. 

Източници на опасни вещества 
Източниците на опасни вещества в Община Ботевград са следните: 

• бояджийски, мебелни работилници, сервизи за боядисване на моторни превозни 
средства; 

• употреба на луминесцентни лампи;  

• стари батерии от битови, обществени или производствени източници; 

• малки ремонтно – механични работилници и фирми: отработени машинни и моторни 
масла, утайки от каломаслозадържатели; 

• обекти на хранително – вкусовата промишленост (производство и преработка на месо, 
мляко, фуражи, сладкарски изделия): дезинфектанти, консерванти, хранителни 
добавки, отработени машинни и смазочни масла; 

• автостопанства, автомивки, автосервизи, гаражи, бензиностанции: отработени 
моторни смазочни масла, утайки от каломаслозадържатели, стари акумулатори; 

• отоплителни инсталации с котелни отделения на мазут: отпадъчен мазут или нафта, 
утайки от каломаслозадържатели; 

• отпадъци от лепила, електроматериали, бои, лакове и разтворители използвани в бита; 

• стари акумулатори, батерии: олово, сярна киселина, никел, живак, хром, кадмий 

• отпадъци от болници, диагностично – консултативни центрове, стоматологични и 
лекарски кабинети: дезинфектанти, стари медикаменти, анатомични отпадъци, 
инфектирани отпадъци, лабораторни реагенти и пр. 

• селско стопански обекти: пестициди, ветеринарно-медицински средства, средства за 
растителна защита и др.  

Производствени опасни отпадъци 
На територията на общината няма промишлени и производствени дейности, при които да се 
генерират значими количества производствени опасни отпадъци. 

Предприятията временно съхраняват опасните си отпадъци в рамките на собствените си 
площадки и ги предават на фирми притежаващи разрешително по ЗУО.  

Утайки от пречиствателни станции 
В Община Ботевград през декември 2015 г. е въведена в експлоатация новата градска 
пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ), намираща се в местност „Калница”, 
землище на град Ботевград.  
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ГПСОВ е проектирана и оразмерена да пречиства отпадъчните води на гр. Ботевград, на 
с. Врачеш и отпадъчните води от с. Трудовец, които ще се довеждат до пречиствателната 
станция чрез новопроектиран колектор и съставляват общо около 25 % от капацитета на 
ПСОВ.  

Пречиствателната станция е с капацитет 40 131 екв. жители. Средно денонощното водно 
количество, за което е оразмерена ГПСОВ е 12 721 m3/d за края на експлоатационния период 
– 2041 г. 

Към момента утайки от ГПСОВ не се генерират в количества, за да се налага тяхното 
последващо третиране и оползотворяване. Генерират се в малки количества битови отпадъци 
от решетките, пясъкозадържателя и от обслужващия станцията персонал. 

ГПСОВ Ботевград след натрупване на достатъчно количество утайки ще започне тяхното 
третиране, което включва – стабилизиране, уплътняване, смесване с хидратна вар за 
подобряване качеството на кека, обезводняване. Така третираните утайки е допустимо да 
бъдат депонирани на регоналното депо. 

Очакваното количеството на утайките е свързано с редукцията на съществуващия в 
отпадъчните води замърсителен товар, сравнително значително по-нисък от проектния 
капацитет на пречиствателните съоръжения. 

Изхождайки от профила на производствените предприятия и задължението за оборудване с 
инсталации за предварително пречистване преди заустване на отпадъчните води в 
канализацията се очаква утайките да не са с характер на опасен отпадък и е най-вероятно да 
бъдат обхванати от мерките, приложими за останалите биоразградими отпадъци. 

8.3 АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Обслужвано население и населени места. Обхват на системата на събиране и 
транспортиране на битови отпадъци 
В населените места на общината е въведено и се осъществява организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване и транспортирането им до РДНО-Ботевград, в резултат на което значително 
се подобрява хигиенизирането и се намалява значително негативното въздействие върху 
околната среда – формиране на нерегламентирани сметища, замърсяване покрай пътищата и 
поречията на реките. 

Управлението на отпадъците включва дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване до 
РЦУО-Ботевград със специализирани транспортни средства на отпадъците от домакинствата, 
жилищни блокове, индивидуални жилищни сгради, промишлени предприятия, обществени 
сгради, учреждения и фирми на територията на община Ботевград.  

Транспортирането им до регионалното депо се извършва от Общинско предприятие 
„Благоустройство и комунално стопанство”. 

Основни дейности, които извършва общинското предприятие: 

− поддържане чистотата на обществените пространства на територията на цялата 
община -улици, площади, паркове и градини, междублокови пространства и други 
обществени площи; 

− изграждане и поддържане на тревни площи и аранжиране на цветни градини; 
− поддръжка и ремонт на улично, парково, площадно и друго осветление; 
− поддръжка и ремонт на общинската пътна инфраструктура; 
− поддръжка и ремонт на общинския сграден фонд и съоръжения; 
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− сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци; 
− снегопочистване и др.комунални дейности. 

В общината функционира система в обхват 100% от територията и населението за 
организирано събиране и транспортиране на общинския отпадък. Границите на районите, в 
които община Ботевград извършва тази дейност са очертани с регулационните граници на 
населените места. Събирането и извозването на съдовете се осъществява всяка седмица по 
график, утвърден със заповед на кмета на Община Ботевград. 

Кратността на извозване е 2 пъти седмично за Контейнери “Бобър” 1100 л, 1 път седмично за 
Кофи “Мева”Метални 110 л и пластмасови 240 л и ежедневно  за уличните кошчета. 

При установено по-голямо количество битови отпадъци и препълване на съдовете се 
извършват допълнителни курсове от сметоизвозните коли. 

В селата Врачеш, Трудовец, Скравена и Литаково кметствата сами са организирали 
дейността по сметосъбиране и сметоизвозване. 

ТАБЛИЦА 8-3 СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ – ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

Граници на районите, в които Община Ботевград предлага услуги по сметосъбиране, 
извозване, обезвреждане  на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване 

№ Райони Регулационни граници 
Честота на сметосъбиране 

кофи “Мева”  кофи “Бобър”  
1 град Ботевград Град Ботевград с изключение на 

района на недвижим имот - 
собственост на “К и К-КО” АД -София 
(бивш Керамичен завод) 

1 път седмично 2 пъти седмично 

2 в.з. Зелин ул.№1 - квартали - 3, 5, 6, 21, 22,23, 24, 
25,25А, 26, 28, 29, 38, 51, 70, 71, 72; 

1 път седмично 2 пъти седмично 

ул.№1 - Държавна агенция за 
информационни технологии и 
съобщения Зелин, Държавен резерв -
Складова база Ботевград-Зелин 

1 път седмично 2 пъти седмично 

 ул.№42 - кв.20 1 път седмично 2 пъти седмично 
ул.№2 “Тодор Петров”- квартали - 
25А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60,61; 

1 път седмично 2 пъти седмично 

 ул.№3 “Среден път”- квартали - 27, 
31, 32, 52, 53, 59, 60 и 66 

1 път седмично 2 пъти седмично 

ул.№4 - кв.25А, 61 1 път седмично 2 пъти седмично 

ул.№11 - кв.59, 66 1 път седмично 2 пъти седмично 

ул.12-кв.25, 60, 32, 26, 27, 31 1 път седмично 2 пъти седмично 

ул.№20 — кв. 5, 7, 4, 8, 9, 14 1 път седмично 2 пъти седмично 
ул.№23 „Леската” кв. 1, 2, 3, 10, 11, 
12,48,49, 63, 65 1 път седмично 2 пъти седмично 

ул.№26 - кв.12, 50, 48, 49 1 път седмично 2 пъти седмично 
ул.№36 - квартали - 42, 43, 44, 45, 39, 
40; 1 път седмично 2 пъти седмично 
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Бензиностанция „Лук Ойл” 1 път седмично 2 пъти седмично 

Бензиностанция „Ивони” 1 път седмично 2 пъти седмично 

местност “Чеканица”, квартали - 6 и 22 1 път седмично 2 пъти седмично 
За останалите квартали на в.з. ”3елин” община Ботевград предлага услугите 
по обезвреждане в депо за битови отпадъци и поддържане чистотата на 
териториите за обществено ползване 

3 Малки населени 
места в Община 
Ботевград 

с.Врачеш заедно с махала “Вуновци” 1 път седмично 2 пъти седмично 
с.Литаково 1 път седмично 2 пъти седмично 
с.Новачене 1 път седмично 2 пъти седмично 
с.Скравена 1 път седмично 2 пъти седмично 
с.Трудовец 1 път седмично 2 пъти седмично 
с.Боженица 2 пъти месечно 
с.Гурково 2 пъти месечно 
с.Елов дол 2 пъти месечно 
с.Краево 2 пъти месечно 
с.Липница 2 пъти месечно 
с.Радотина  2 пъти месечно 
с.Рашково заедно с махала “Белчово” 2 пъти месечно 

Териториален обхват на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
Разделното събиране като предпоставка и последващото рециклиране на отделения и 
механично обработен отпадък е съществена част от подхода на администрациите на страните 
от Европа, както и на Община Ботевград, за оползотворяване на част от възможните 
отпадъци след подходящо събиране и впоследствие предварително третиране на смесените 
отпадъци.  

Система за разделно събиране и рециклиране на част от отпадъците се осъществява от 
компания „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД. Фирмата е организирала и поставила на 
обслужваните територии подходящи съдове за събиране на отпадъците, а също разполага със 
собствен обикновен и специализиран транспорт. 

Така подготвените технологично отпадъци се отправят в цеховете и центровете на „Екопак-
България”, където се оползотворяват хартия, картони и велпапе, РЕ бутилки – безцветни и 
цветни, стъкло и стъклен амбалаж. Цеховете, като собственост на частно дружество, по 
никакъв начин не оказват влияние върху стойността на системата, поради това, че 
отпадъците се използват като суровина. 

Организацията за оползотворяване на отпадъците поемат ангажимента поне 1 лв. на жител от 
обслужваното население да бъде използван за информационни и обществени кампании. 

В системата за разделно събиране са обхванати с контейнери 23 160 жители на Община 
Ботевград. Приема се, че един комплект контейнери ще обслужва 400 човека от населението 
на града.  

Контейнерите са поставени на определени места в града, които са с най-голяма гъстота на 
населението и където се генерират най-голямо количество отпадъци от опаковки – главни 
улици, търговски обекти и хотелски комплекси. В случай, че в даден комплект контейнери 
не се събира достатъчно количество отпадъци, по преценка на „Екопак България” АД, 
контейнерите ще се разполагат на друга площадка, съгласувана с Община Ботевград. 



 

 115 

Програма за управление на отпадъците 2016 – 2020 г. на Община Ботевград 
 

„Екопак България“ АД за работа на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
е разположила  180 бр. контейнери /син, жълт и зелен/ тип „Иглу“ 1500 л на територията на 
град Ботевград. „Екопак България“ АД и Община Ботевград са сключили договор през 
2013 г. за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки за срок от 5 /пет/ години. Разположението на необходимите елементи на системата 
за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки върху елементи от общинската 
инфраструктура е определено от кмета в съотвествие с чл.16, ал.3, т.5 на ЗУО. За събиране и 
третиране на разделно събраните отпадъци от контейнерите „Екопак България“ АД има 
сключен договор с подизпълнител - фирма „Пецитрейд“ ЕООД, със седалище в гр. Правец. 

За изграждане на системата „Екопак България” АД закупува и доставя 180 бр. цветни 
контейнери с долно отваряне с обем 1500 л, тип „Иглу”: 

1) 60 бр. сини контейнера - за събиране на хартиени отпадъци от опаковки;  

2) 60 бр. жълти контейнери - за събиране на пластмасови, метални и композитни 
отпадъци от опаковки; 

3) 60 бр. зелени контейнери - за събиране на стъклени отпадъци от опаковки. 

Контейнерите са произведени от полиетилен със средна плътност (МDPE). Изработени от 
първичен материал – гарантиран и сертифициран и отговарят на следните показатели:  

− Устойчиви на ултравиолетови и инфрачервени лъчи и издържат на екстремни 
температури. 

− Устойчиви на химическо и биологично въздействие.  

− Гладката повърхност не позволява залепването и задържането на отпадъците.  

− Произведени са от рециклируем материал без съдържание на кадмий. 

−  Квадратната хоризонтална основа спомага за максимално използване на даденото 
пространство 

− Контейнерите са с отвор, отговарящ на вида на отпадъка, за който са предназначени 
На контейнерите са поставени обяснителна маркировка с информация за това какви 
отпадъци могат и какви не могат да се изхвърлят в тях. 

Разположението на контейнерите за разделно събиране трябва да вземе под внимание 
разположението на контейнерите за смесени битови отпадъци. Контейнерите за разделно 
събиране трябва да бъдат разположени на разстояние 2-3 метра от контейнерите за смесени 
отпадъци; 

Максималното позволено разстояние от входа на обслужваните сгради не трябва да 
надвишава 50 метра. 
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ФИГУРА 8-1 РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОПАКОВКИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА  

ГРАД БОТЕВГРАД 

Данните за количествата отпадъци, събрани от ЕКОПАК България АД са дадени в Таблица 
8-4: 

ТАБЛИЦА 8-4 РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД В ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

Година / 
Месец  

2014 2015 
Вид контейнер/Количества [кг] Вид контейнер/Количества [кг] 

син жълт зелен син жълт зелен 
януари 0 0 0 2940 3170 0 

февруари 0 0 0 2950 3180 0 
март 0 0 0 2960 3190 10620 

април 0 0 0 2930 3150 0 
май 3150 3120 0 2950 3130 0 
юни 2900 3140 0 2890 3040 10440 
юли 2890 3150 0 2750 2910 0 

август 2910 3140 0 2740 2890 0 
септември 2890 3140 10800 2360 2600 0 
октомври 2910 3120 0 2380 2620 9200 
ноември 2900 3200 0 2370 2610 0 

декември 2920 3180 10600 2380 2640 0 
Общо 23470 25190 21400 32600 35130 30260 
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Вид контейнер     

син  хартия     

жълт пластмаса и метал     

зелен стъкло     

Източник –ЕКОПАК България АД 

Съгласно разпоредбите на чл. 29, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, всяка 
община трябва да предвиди с програмата си за управление на дейностите по отпадъците, 
мерки за постигане на целите по намаляване или ограничаване образуването на отпадъци и 
за тяхното рециклиране и оползотворяване. По този начин ще се гарантира прилагането на 
йерархията за управление на отпадъците, по-дълъг експлоатационен живот на новите 
съоръжения за обезвреждане на отпадъците и създаването на чиста околна среда.  

Същевременно с чл. 11, ал. 2 от ЗУО, производителите и вносителите на опаковани стоки са 
задължени да извършват разделното събиране и да постигат съответните цели за 
рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки. Задълженията на 
производителите и вносителите на опаковани стоки могат да се изпълняват индивидуално 
или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване. 

Създаването на ефективно сътрудничество между общините и отговорния бизнес за 
прилагането на националното законодателство по управление на отпадъците от опаковки на 
местно ниво ще спомогне за постигане на националните квоти за рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците. Прилагането на системата за разделно събиране на 
отпадъците от опаковки, подлежащи на рециклиране води до удължаване експлоатационния 
живот на депото. 

Основна цел на програмата е прилагането на система за разделно събиране и сепариране на 
отпадъци от опаковки на територията на Община Ботевград, чрез което да се осигури: 

− Намаляване количеството на отпадъците, предназначени за окончателно 
обезвреждане; 

− Оптимално и екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране и предаване за 
оползотворяване на отпадъците от опаковки, образувани на територията на Община 
Ботевград; 

− Постигане на високо ниво на участие на обществеността при прилагането на 
системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки; 

− Изпълнение на изискванията, определени в действащото национално и общинско 
законодателство в сферата на управление на отпадъците от опаковки; 

− Събиране на реални данни за образуваните отпадъци от опаковки и условията за 
реализация на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки; 

− Недопускане на непосредствен риск за здравето на хората и околната среда, 
възникващ от отпадъците от опаковки в Община Ботевград.  

Програмата за разделно събиране, сортиране, съхранение, транспортиране и рециклиране на 
отпадъци от опаковки определя: 

− Начините и избраното техническо решение за извършване на разделното събиране на 
отпадъците от опаковки; 

− Територията, където ще бъде организирана системата за разделно събиране; 
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− Съвместните действия, които трябва да се предприемат от страна на Оператора и 
Община Ботевград за привличане на участници в избраната система за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки. 

Дейностите предвидени в програмата се изпълняват съвместно от три организации – „Екопак 
България” АД, Община Ботевград и „Пеци Трейд” ЕООД, извършваща дейностите по 
събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки до площадка за 
сортиране посочена от ЕКОПАК.  

Община Ботевград извършва следните дейности: 

- дава съгласие на „Екопак България” АД да разполага контейнери за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки върху елементи от общинската инфраструктура, 
като кмета определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата 
за разделно събиране на отпадъците от опаковки в съотвествие с чл.16, ал.3, т.5 на 
ЗУО; 

- оптимизира броят на контейнерите за смесени битови отпадъци, в съответствие с 
разположените елементи на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки; 

- оказва съдействие и участва в организирането и провеждането на разяснителни 
кампании за повишаване на общественото съзнание на потребителите на опаковани 
стоки. 

Екопак България АД е отговорна за: 

- организирането и прилагането на програмата за разделно събиране и сортиране на 
отпадъците от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Ботевград; 

- дейностите по събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от 
опаковки (съгласно утвърден график) до площадка за сортиране на разделно 
събраните отпадъци  в гр.Ботевград и от там  транспорт до краен преработвател; 

- финансирането на реализацията на програмата. Сключва договори и определя 
предприятията, извършващи рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от 
опаковки, на които се предават събраните отпадъци от опаковки чрез системите за 
разделно събиране; 

- обработването на информацията и предоставянето й на Община Ботевград - данни за 
количествата разделно събрани отпадъци от опаковки; 

- сътрудничи на Община Ботевград за изпълнение на заложените в програмата цели; 

- контролирането на извозването на контейнерите по график и спазването на другите 
задължения на „Пеци Трейд” ЕООД, който обслужва системата за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки; 

- Организирането на разяснителни кампании за повишаване на общественото съзнание 
на потребителите на опаковани стоки, вкл. разработване и отпечатване на 
информационни материали, излъчването на видео- и аудио- клип и използването на 
други форми, с които ще се осигури постигането на висока степен на информираност 
на населението и участието му в прилагането на програмата за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки; 

- координирането на дейностите по програмата с Община Ботевград и регионалните 
власти. 

За извършване на дейностите по проекта „Екопак България” АД е сключил договор с „Пеци 
Трейд” ЕООД, притежаваща разрешение за дейност с отпадъци, издадени по реда на Закона 
за управление на отпадъците. 
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Фирмата подизпълнител се ангажира с: 

- обслужване на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки - 
събиране на отпадъците от съдовете и транспортирането им до площадка за сортиране 
в гр.Ботевград; 

- сътрудничество с Община Ботевград и „Екопак България” АД за изпълнение на 
заложените в програмата цели; 

- поддържане на техническото и хигиенното състояние на контейнерите за разделно 
събиране на отпадъци; 

- изготвяне на отчети за количеството на събраните и предадените за сортиране 
отпадъци по формат, определен от “Екопак България” АД; 

- изготвяне на отчети за количествата първично обработените отпадъци от 
контейнерите за разделно събиране разположени на територията на Общината; 

- изготвяне на справка за количествата траспортирани опаковки до краен 
преработвател. 

Работи при спазване на всички национални и местни нормативни разпоредби за дейности по 
управлението на отпадъци. 

„Пецитрейд” ЕООД: 

- осигурява сортирането по вид и качество на отпадъците от опаковки на площадка на 
територията на град Ботевград; 

- извършва балиране и привеждане на отпадъците от опаковки във вид и качество, 
което позволява тяхното транспортиране и приемане по стандартите на съответните 
преработвателни предприятия; 

- транспортира сортираните отпадъци от опаковки до преработвателните предприятия, 
с които „Екопак България” АД има сключени договори; 

- изготвя отчети по формат, определен от „Екопак България” АД за количествата на 
събраните и предадени за рециклиране и/или оползотворяване отпадъци от опаковки, 
както и за депонираните негодни за оползотворяване отпадъци. 

Сортиране и балиране на отпадъци от опаковки 
Разделно събраните отпадъци от опаковки от контейнерите се транспортират до площадка за 
сортиране. Събраните отпадъци се сортират на отпадъци от опаковки и отпадъци, които не са 
опаковки. Следва сортиране на годни и негодни за рециклиране. Годните за рециклиране 
отпадъци от опаковки се сортират по вид материал: 

Хартиени опаковки: 
Велпапе; 

Картони; 

Амбалажна хартия; 

Картонени опаковки от течности / сокове и мляко/. 

Пластмасови опаковки: 
ПЕТ бутилки (разделени по цвят); 

Полиетилен (високо и ниско налягане); 

Полистирол; 
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Полипропилен. 

Стъклени опаковки – по цвят 

Метални опаковки: 
Алуминиеви; 

Стоманени. 

Други отпадъци: 
Смесена хартия; 

Други неидентифицирани пластмаси. 

„Екопак България” АД запазва собствеността си над сортираните отпадъци и възможността 
да избира преработвателните, към които да бъдат насочени. 

„Екопак България” АД организира съвместно с Община Ботевград рекламни и образователни 
кампании за повишаване на информираността и заинтересоваността на населението да 
участва в разделното събиране на отпадъци от опаковки. Кампаниите са насочени към 
постоянните жители и туристите на града, училища, търговски обекти и хотелски комплекси 
на територията на град Ботевград. Кампаниите включват разпространение на рекламни 
материали и провеждане на информационни кампании. В училищата вече бяха проведени 
такива кампании. 

Изводите от четиригодишното функциониране на системата за разделно събиране на 
опаковки могат да се обобщят, както следва: 

- Потвърждават се общите изводи, наблюдавани и в други общини в България, че 
населението е не достатъчно дисциплинирано и не осъзнава необходимостта да 
разделя отпадъците от опаковки от останалото количество домакински и други битови 
отпадъци; 

- Голям процент от постъпилите отпадъци в специализираните контейнери за опаковки 
реално не представляват отпадъци от опаковки и по този начин излишно затрудняват 
системата за разделно събиране на опаковки. Това в известна степен демотивира 
колективните системи за опаковки да полагат системни усилия и да влагат 
допълнителни средства за увеличаване броя на съдовете и да насърчават населението 
да ползва съдовете единствено за изхвърляне на почистени и сортирани опаковки; 

- Независимо от недостатъците, с които е свързана колективната система за разделно 
събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, към момента това е почти 
единствената мярка, която функционира, провежда информационни кампании и чрез 
нея се изпълняват националните цели за разделно събиране и рециклиране на 
опаковки; 

- Очевидна е необходимостта от по-голяма ангажираност на общината и на 
населението, в посока формиране на екологично съзнание чрез провеждане на 
редовни информационни кампании, за което бъдещата регионална система да поеме 
своя дял. 

Разделно събиране на други масово разпространени отпадъци и отпадъци, за които има 
забрани и ограничения за депониране 
Биоразградими отпадъци 
Биоразградими отпадъци, вкл. от дейността по отглеждане на животни, растителни (зелени) 
отпадъци и утайки от ПСОВ 
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Биоразградимите отпадъци в битовите отпадъци се генерират в две направления: 

• биоразградими отпадъци от домакинствата; 

• биоразградими отпадъци от териториите за обществено ползване в района на 
населените места.  

Към настоящия момент биоразградимите отпадъци се депонират с общия поток битови 
отпадъци на Регионалнато депо.  

Остатъци от отглеждането на животни 
Съгласно екологичното законодателство в областта на управление на отпадъците 
животинските фекалии и други неопасни отпадъци, образувани от селскостопанска дейност, 
не се разглеждат като отпадъци.  

На практика, в селските райони основна част от общия отпадъчен поток се пада именно на 
отпадъците, резултат от животновъдната дейност. По тази причина местните власти са 
принудени да третират тези отпадъци наред с другите битови отпадъци. В близкото минало 
при развитието на селското стопанство и сформирането на трудови кооперативни земеделски 
стопанства (ТКЗС) животинските отпадъци (оборски тор) са се третирали на специално 
отредени „торища”.  

Понастоящем, при раздробяването на земята и отглеждането на домашни животни с цел 
изхранване, а не бизнес, тези отпадъци се изхвърлят на сметищата за БО. Предприемат се 
мерки за преустановяване на тази практика (със заповеди на кметовете се разпорежда 
животинските отпадъци да се депонират в собствените земеделски земи). Проблемът 
възниква от това, че дребните животновъди не разполагат с големи земеделски площи, 
където да оползотворят оборската тор, а и транспортирането им е проблем за тях. В резултат 
на това възникват незаконни сметища на местата, където фермерите складират остатъците от 
отглеждането на животни. 

Препоръчва се на места да се възстановят торищата, а индивидуалните стопани да преминат 
към „домашно компостиране”. Възприема се тенденцията броят на отглежданите животни да 
не надвишава поемните възможности за наторяване на собствените или стопанисваните под 
аренда земи при спазване на добрите практики за наторяване (Наредба № 2/2000 г. за 
опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници). Съществува 
тенденция за окрупняване на селското стопанство и за намаляване дела на индивидуалните 
производители за лични нужди, което постепенно ще намали генерирането на отпадъци от 
личните стопанства. 

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците 
За събираните битови, производствени и други отпадъци от селищата на община Ботевград 
не се прилагат други начини за обезвреждане освен депониране. Не се прилагат също така и 
други начини за третиране преди извозването на отпадъците до депото.  

Предадени извън територията на общината отпадъци. 
Извън територията на общината от фирмите и предприятията ежегодно на основание на 
договорни отношения се предават за оползотворяване/обезвреждане генерираните 
производствени опасни и неопасни отпадъци. Общинската администрация (ОА) не разполага 
с актуални данни за количествата, тъй като отпадна задължението предприятията/фирмите да 
представят в ОА годишните си отчети. 

Строителни отпадъци 
Тъй като на територията на община Ботевград се генерира известен обем строителни 
отпадъци то настоящата разработка дава примерен модел за тяхното рециклиране.   
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Прогнозните количества отпадъци от този тип възлизат на 6 000м3 годишно . При нов проект 
тази стойност може да се доуточни. Тази стойност е проучвана и доказана при 
разработването на Прединвестиционното проучване за Регионалната система за управление 
на отпадъците в регион Ботевград (2010 г.). Това е период на начало на икономическата 
стагнация и на настъпващата в страната икономическа криза. Същевременно е инерционен 
период на разширено строително изпълнение и създаване на нови строителни обекти. 
Именно този период е послужил за оценката на разработващите, като са формирали няколко 
по-специфични видове строителни отпадъци, като: 

Земни маси от изкопи за нови строителни обекти 
Общостроителни отпадъци от разрушаване на стари и непотребни и неизползваеми сгради в 
района на община Ботевград, които включват отпадъци от стоманобетонови и тухлени 
конструкции, отпадъци от строително-архитектурен вид – мазилки, облицовки, настилки, 
отпадъци от инсталационен вид - електроинсталации, водопроводи, канализационни системи 
/вътрешни/, дограми /основно дървени и стъкла/, осветителни тела, дървени покривни 
конструкции , изолации – хидроизолации и топлоизолации. 

Общостроителни отпадъци от вътрешни ремонти – основно подменени дограми, настилки, 
облицовки, изолации, бояджийски отпадъци и др. 

За разрешаване на проблема със строителните отпадъци МОСВ инициира проучване и 
разработване на стратегия за третиране на отпадъците в национален мащаб, която в основни 
линии отразява ситуацията и координира и регулира в национален мащаба разрешаването на 
този проблем, като се изисква изпълнението на следните основни принципи и предложения: 

Стратегията се придържа основно към принципа за третиране на отпадъците „замърсителят 
плаща“. В този смисъл се вменява задължение на инвеститорите още с подготовката на 
проектите да разработят и част „Строителни отпадъци“, което става част от общото 
разрешение за строеж и строителни книжа. 

Стратегията се придържа и към друг основен принцип за разделяне на видовете отпадъци 
според тяхната възможност за оползотворяване като ресурс. 

Стратегията предвижда и възможността за по-широко използване като вторичен материал на 
добитите и предварително третирани строителни отпадъци, основно с връщане в 
строителния процес. 

Стратегията отчита незначителния обем на строителни отпадъци за ефективност на 
възможна инвестиция. 

В този смисъл и с цел реализиране на подобен национален подход, администрацията на 
община Ботевград оценява  като потенциални следните потоци строителни отпадъци, които 
очаква да се развият в процеса на стабилизация и на растеж на икономиката и свързаната с 
това инвестиционна дейност, както следва: 

Земни маси от изкопи за нови строителни конструкции. Имайки предвид почвите 
(преобладаващи в региона), се очаква този тип земни маси да бъде подходящ за 
рекултивация на старите замърсявания, както и на запръстяване на новото депо за неопасни 
отпадъци и вертикална планировка на терени по проект. 

Организацията на този процес преминава през предписание на администрацията при 
издаване на строително разрешение за разтоварване в района на депонираните земни маси за 
депото. 

Едрогабаритни строителни отпадъци от стоманобетонов тип, основно от строителни 
конструкции с отпаднало предназначение. Повечето от обема на отпадъците ще се породи от 
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нуждата за предпазване от застрашени конструкции и от подготовка на терените за 
инвестиционно развитие.  

За този тип отпадъци, общинската администрация има следните отговорности: 

Преглед и оценка на състоянието на конструкциите с оглед предотвратяване на нещастни 
случаи. Извършва се от специализираните звена на администрацията за строителен контрол, 
за инвеститорска дейност.  

При необходимост по законоустановения ред се издава предписание на собственика с 
указание за предприемане на необходимите действия и за премахване на опасни сгради и 
конструкции, ако има такива. 

Администрацията на общината определя място за складиране на едрогабаритни отпадъци от 
строителни конструкции. 

Администрацията регулира отношенията със собственика относно транспортиране. 
Администрацията на общината определя такса за обработване на едрогабаритни отпадъци в 
смисъла на стратегията за сметка на собственика. 

Обсъжда се използването на кариерното предприятие в „Скравена” за крайна обработка и 
реализация. 

Общостроителни отпадъци от ремонтни дейности  
Това са смесени отпадъци, предимно настилки и облицовки и дограми. 

Администрацията на общината ще използва посочения терен до регионалното депо за 
отпадъци, където ще подготви и необходимата  инфраструктура - площадка и осигуряването й. 

Администрацията договорира и транспорта на контейнерите, с които да се извозва отпадъкът 
и съответните такси за населението. 

Специфични отпадъци от пътни работи 
Това е специфичен поток от няколко основни източника: 

− Отпадъци от ремонт на улици в градската зона. Този отпадък може да се появи в две 
форми – отпадък от фрезован асфалтобетон и отпадък от изкопни работи при ремонт 
на предимно ВК мрежи; 

Отпадъци от пътни ремонти на пътната мрежа в района на общината. На този вид отпадъци 
се очаква развитие предвид бъдещите ремонти на основния път Е-79, който ще формира 
значителни количества отпадъци в следните видове: 

− Отпадъци от асфалтобетон от фрезоване или отнемане на съществуваща 
асфалтобетонова настилка; 

− Отпадъци от леглото на пътя, което ще има характер на баластра или трошен камък с 
различен зърнометричен състав. 

Третирането на строителните отпадъци се организира в съответствие с предложените мерки 
в Прединвестиционното проучване на конкретния обект, като администрацията осигурява 
площадки за съхраняване преди и след обработка и организира дейностите по събиране, 
регулиране, транспортиране, обработване в рамките на общата система за управление на 
отпадъците. 

Болнични отпадъци 
Болничните заведения в региона нямат подходящи инсталации за изгаряне на отпадъците. 
Отстраняват се в съответствие с Наредбата на МЗ по договор. 
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Депониране. Регионално депо за битови отпадъци 
Депонирането на отпадъци остава основния метод за обезвреждане на отпадъци образувани 
на територията на Община Ботевград. С пускането в експлоатация на регионалното депо в 
землището на с. Трудовец, община Ботевград събраните отпадъци от бита се извозват на 
него, а в предишни години е използвано депо за неопасни отпадъци – гр. Етрополе, в 
местността „Правешки връх”. 

Оператор на депото е „Регионално депо за неопасни отпадъци-община Ботевград”, съгласно 
протоколно Решение № 4 от заседание на общо събрание на сдружение с нестопанска цел 
„Изграждане и експлоатация на регионално депо за неопасни отпадъци – Ботевград, Правец, 
Етрополе” от 17.10.2012 г. Задължение на оператора е да приема битовите и неопасни 
промишлени отпадъци с причинител, намиращ се на територията на община Ботевград, 
община Правец и община Етрополе. 

Регионалното депо се намира на 2 км северно от гр. Ботевград, в землището на с. Трудовец, 
община Ботевград. Депото е изградено съгласно всички технически изисквания в 
Европейския съюз и Република България за такъв род съоръжения. Състои се от две клетки с 
обща площ 62 450 кв.м.  

Инвестиционният проект на депото е изпълнен по най-добрите налични технологии и 
включва първа клетка с площ 33 000 кв.м., стопански двор с площ 3 645 кв.м., вътрешна 
инфраструктура и 6 600 кв.м. експлоатационни пътища, довеждаща инфраструктура (път, 
водопровод и електрозахранване), близо 48000 кв.м. прилежащи зелени площи, ограждащи 
диги, канавки за повърхностни води, изолация по дъното и вътрешните откоси на 
ограждащите диги за предпазване на почвата и подземните води от въздействието на 
отпадъците и инфилтрата, дренажна система за улавяне и отвеждане извън клетките на 
инфилтрата, тръбопровод за заустване на инфилтрата в помпена станция с ретензионен 
басейн, вертикални газоотвеждащи кладенци и газов дренаж за улавяне на отделения биогаз, 
който съдържа повече от 50% метан. Капацитета на депото е разчетен с възможност да 
обслужва общо 52 791 жители от трите общини.   

Проектният капацитет, за който е издадено комплексното разрешително е 658 500 t 
съответно: 272 530 t в Клетка І и 385 970 t в Клетка ІІ при дневен товар 60,137 t/24h. 

Времевият хоризонт при разрешените условия на депониране е съответно за Клетка І -
 11.7 г., и за  Клетка ІІ - 16 г. 

Изградена и в редовна експлоатация от 2012 г. е Клетка І. 

Към настоящия момент в клетката са депонирани около 60 000 t. или е изчерпан 22% от 
капацитета на Клетка І. 

При запазване на същата интензивност, към 2020 г. ще е изчерпан 38% от капацитета на 
Клетка І. 

Делът на Община Ботевград в експоатацията на РДНО на средна годишна база от последните 
три години е 64%. 

В перспектива 3 години преди изчерпване на капацитета на Клетка І, трябва да се стартира 
доизграждането на Клетка ІІ. 

При експлоатацията са предвидени мерки и мероприятия за недопускане замърсяване на 
околната среда: 

- визуален контрол за вида и състава на постъпващите за обезвреждане отпадъци; 

- система за мониторинг; 

- спазване на утвърдена технология за експлоатация авариен план. 
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Във връзка изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 27.08.2013г. /ДВ 
бр.80/2013г./ за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците се приемат 
отпадъци, за които е извършено основно охарактеризиране от страна на генераторите на 
отпадъци. След приключване експлоатацията на всяка клетка е предвидена рекултивация при 
която терена възстановява първоначалното си предназначение. 

За депото е издадено Комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 ЗУО № 122/2006 г. 
актуализирано с Решение № 122-НО-ИО-А1/2014 г.  

В съответствие с Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.  
(НПУО) и при изпълнение стратегическите целите в настоящата Програма за управление на 
отпадъците с отчитане на рисковите фактори от забавяне и неизпълнение, може да се очаква 
към 2020 г. намаляване на общото количество депонирани отпадъци, респ. удължаване 
експлоатационният срок на Клетка І с 50% или вместо да приключи дейността си през 
2027 г., това ще стане през 2031 г. 

8.4 АНАЛИЗ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Под „допълнителна инфраструктура“ следва да се разбират предвидените за изграждане 
инсталации и съоръжения по смисъла на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации 
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. По смисъла на условията за 
кандидатстване за „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по 
Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Опепативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“ 
това са: 

 инсталации за предварително третиране на битови отпадъци; 
 компостиращи инсталации за разделно събрани биоразградими и/или зелени 

отпадъци. 

Инсталация за предварително третиране – сепарираща инсталация за смесен битов 
отпадък (проект) 
„Предварително третиране” са всички физични, термични, химични или биологични 
процеси, които променят характеристиките на отпадъците с цел да се намали обемът им или 
опасните им свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши 
оползотворяемостта им. Предварителното третиране има за цел отделяне на оползотворими 
компоненти от общия поток на отпадъците преди окончателното им депониране или 
подготовка за оползотворяването им. 

Съгласно чл.38., ал.1 от Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на депата се приемат предварително 
третирани отпадъци. Предварителното третиране на смесените битови отпадъци, образувани 
от домакинствата е отговорност на Общинска администрация, тъй като населението заплаща 
за тях „такса битови отпадъци”. В съответствие с дефиницията „замърсителят плаща” 
отговорността за третиране на останалите отпадъци, образувани извън организираната 
система по сметосъбиране и сметоизвозване е на причинителите и притежателите им. 

Сепарирането е мярка за третирането на отпадъците, преди тяхното депониране. Той е 
известен и работещ метод, който е по-лесно осъществим, като при него отпадъците се 
разделят ръчно или механично по компоненти и от общият поток битов отпадък се извличат 
оползотворимите и рециклируеми отпадъци. Останалите след сепарирането отпадъци, които 
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не могат да бъдат използвани се депонират на депо за неопасни отпадъци.Чрез сепарирането 
обемът на отпадъците за депониране се намалява значително, с което се удължава 
експлоатационния срок на депата. 

Сепарирането е дейност, която допринася за постигане на целите за рециклиране, както и 
извличане на максимално количество оползотворими и рециклируеми отпадъци от общия 
поток и предотвратяване постъпването им на депото за депониране. 

Община Ботевград предвижда изграждане на инсталация за сепариране на битовите 
отпадъци с цел тяхното оползотворяване. Инсталацията ще третира смесените битови 
отпадъци и на Общините Правец и Етрополе. 
Има отреден терен в непосредствена близост до РДНО, с утвърден ПУП и е в процес на 
изготвяне Прединвестиционно проучване (ПИП) за изграждане на сепарираща инсталации. 

Инсталация за биоразградими и за биоотпадъци (проект) 
Компостирането е форма на рециклиране, при която биоотпадъка се превръща в компост и 
чрез него може отново да се включи в естествения кръговрат на веществата, влизайки в 
изграждането на живата материя. 
Към настоящия момент биоразградимите отпадъци, образувани на територията на Община 
Ботевград, не се събират разделно, а са част от общия поток битови отпадъци. Общината не е 
въвела система за домашно компостиране. 

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за 
третиране на биоотпадъците, се предвижда изграждане на инсталация за компостиране на 
площадката на РДНО Ботевград. Съгласно морфологичния състав на отпадъците (2015-
2016 г.), в община Ботевград годишно се генерират 46,47% биоразградими отпадъци, от 
които 19,44% са „зелени отпадъци“. Отразени в количествено отношение – хранителни 
отпадъци 2317 т/год.; зелени отпадъци - 1849 т/год. и дърво – 255 т/год. 

Има отреден терен в непосредствена близост во РДНО, с утвърден ПУП и е в процес на 
изготвяне Прединвестиционно проучване (ПИП) за компостираща инсталация, която ще има 
възможност при стартирането си да обработи зелените отпадъци от региона и до 10% от 
биоразградимите отпадъци на трите общини от региона Ботевград, Етрополе и Правец 

Въвеждането на компостираща инсталация на територията на РДНО Ботевград е от 
изключително важно значение, предвид факта, че на компостиране ще се подлагат и 
количествата генерирани разделно събрани зелени отпадъци от общините Правец и 
Етрополе. 

8.5 АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ОТПАДЪЦИТЕ, С АКЦЕНТ ВЪРХУ КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ 

Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на 
нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
общинската наредбата по чл. 22 от ЗУО, като осигурява условия, при които всеки 
притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да 
извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване или 
обезвреждане. 

Кметът на общината отговаря за: 

1. Осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 

2. Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депото или други 
инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 
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3. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване; 

4. Избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или 
обезвреждане на битови отпадъци; 

5. Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 
съответната община; 

6. Разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за 
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 

7. Организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 
отпадъци и оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите 
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 
разпространени отпадъци; 

8. Изпълнението на решенията на общото събрание на Регионалното сдружение като 
съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за 
повторна употреба; 

9. Организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци, за които не се 
прилага принципът отговорност на производителя и предаването им за оползотворяване 
и/или обезвреждане; 

10. Разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 
събиране на отпадъците и предаването им за компостиране; 

11. Осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички 
населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и 
при необходимост в други населени места; 

12. Почистването от отпадъци на общинските пътища; 

13. Осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 чрез интернет 
страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин; 

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

15. Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 
създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. 

Организационно устройство: 
Общинската администрация, по-специално отговорният административен персонал, 
упражнява непрекъснат контрол върху събирането, извозването и третирането на различните 
отпадъци на територията на Общината.  

Контролната дейност се извършва от Гл. експерт „Опазване на ок. среда и отпадъците”, в 
специализираната администрация. 

Полагат се непрекъснати усилия за повишаване капацитета на служителите по отношение на 
действащата нормативна уредба, прилагането ѝ на практика и своевременно идентифициране 
и предприемане ефективни действия по отношение нарушенията на нормативната уредба в 
областта на управлението на отпадъците. 
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Чрез договор с ООп „Екопак България” АД е приложена система за разделното събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на общината, която отговаря на техническите 
изисквания поставени с Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. 

Общинската администрация работи активно с обществеността на територията на общината с 
оглед повишаване на екологичната култура. Дейността на Общинската администрация в 
областта на управлението на отпадъците достига до гражданите на Община Ботевград чрез 
публикации в медиите, чрез сесиите на Общинския съвет, чрез публични събрания и 
семинари, чрез издаване на листовки и други средства. Ежедневно се приемат граждани по 
проблеми, свързани с чистотата и генерираните отпадъци, неправилно изхвърлени на 
неподходящи места, особено покрай бреговете на реките. Всяка жалба, сигнал или молба се 
разглеждат в срок, като се предприемат съответните мерки и се уведомяват гражданите. 

Предприети действия за съвместно решаване на проблемите по отпадъците с другите 
общини 
По пътя към постигане на екологосъобразното управление на отпадъците, като съвкупност от 
права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането 
им, община Ботевград търси правилните насоки към постигане на основната цел в 
устойчивото управление на отпадъците, които ще предотвратят, намалят или ограничат 
вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. В тази връзка, следвайки 
политиката на МОСВ, общината е предприела действия за съвместно решаване на 
проблемите с управлението на отпадъците с общините от региона за управление на 
отпадъците – община Правец и община Етрополе. 

С Решение на Общинския съвет на Община Ботевград е създадено сдружение с нестопанска 
цел „ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ 
ОТПАДЪЦИ – БОТЕВГРАД, ПРАВЕЦ, ЕТРОПОЛЕ”. В сдружението са включени общините 
от регион Ботевград. При експлоатацията на регионалното депо и останалите съоръжения от 
системата осигурява равноправно третиране и гарантиране на интересите на всички общини 
в региона. Общините определят съвместно цената за третиране на тон отпадък, която е 
еднаква за всички. Експлоатацията на съоръженията и инсталациите, включени в обхвата на 
Регионална система за управление на отпадъците в региона се възлага от водещата община и 
партньорите. 

Седалище и адрес на управление на дейността на сдружението е гр. Ботевград, 
пл. „Освобождение” №13. Регистрацията на сдружението е въз основа на решения на 
всичките 3 общински съвета за създаване на сдружение. Органи на управление на 
Регионалното сдружение са Общото събрание и Управителния съвет. 

В рамките на Сдружението трите общини обсъждат и предприемат съвместни съгласувани 
действия /включително чрез приемане на съответните административни актове и разпоредби, 
клаузи в договори с външни изпълнители и др. правни механизми/ за: 

• гарантиране спазването на принципите за йерархията по управление на отпадъците; 

• насочване на общинските отпадъци от нейната територия за депониране към 
регионалното депо. 

Създаденото Сдружение спомага за оптимизиране на разходите по предлаганите услуги за 
събиране, транспортиране, предварително третиране и обезвреждане на отпадъците. 
Общините си сътрудничат при осъществяването на дейностите, като съблюдават разходите 
да са поносими за всички членове.  

Обединените усилия на общините ще доведат до намаляване на количествата депонирани 
неопасни отпадъци, което допринася за постигането на регионалните, националните и 
европейски стратегически цели за управление на отпадъците. 
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Регионалното сдружение, респективно общините учредителки са бенефициенти по проект: 
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Ботевград” 
(Регистрационен номер: DIR-592114-1-10). 

8.6 АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПЛАНИРАНЕ, 
ФИНАНСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ 

Анализ на схемите за управление на отпадъците 
Финансирането на управлението на отпадъците в общината се извършва при спазване на 
общоевропейските принципи „Замърсителят плаща” и „Разширена отговорност на 
производителя”. 

В съответствие с принципа „замърсителят плаща” отговорността за финансирането на 
дейностите с отпадъците се поема от притежателя им или от лицето, което образува 
отпадъка. За смесените битови отпадъци отговорността за организирането и финансирането е 
на общинските администрации, тъй като в този случай лицата, които са образували 
отпадъците са населението и стопанските предприятия и те заплащат такса битови отпадъци, 
която постъпва в общинските бюджети. 

Отчитайки че производителите на продуктите, от които се образуват отпадъци имат най-
голяма отговорност за вредните въздействия върху околната среда, които оказва техния 
продукт е въведен и принципът „разширена отговорност на производителя”. В съответствие 
с него производителите на продукти след употребата, на които се образуват отпадъци трябва 
да покрият разходите за третирането на отпадъците. По такъв начин производителите са 
заинтересовани да влагат рециклируеми и по-малко опасни материали, както и да предлагат 
продуктите си по начин, стимулиращ повторната им употреба и оползотворяване. В 
България производителите и вносителите на продукти изпълняват този принцип или като 
сами се ангажират с управлението на отпадъците, образувани от продуктите или като 
заплащат на организация по оползотворяване за извършването на тези услуги.  

На територията на общината се предоставят следните услуги по управление на отпадъците: 

1. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи и други; 

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депото или други инсталации 
и съоръжения за обезвреждането им; 

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

4. Услуги чрез прилагане на схемата за „Разширена отговорност на производителя” 
посредством сключване на договори с организации по оползотворяване, за които не се 
изисква допълнително финансиране от страна на общината – за отпадъци от опаковки. 

Към момента не се извършват услуги по: 

1. Разделно събиране и транспортиране на хранителни и кухненски биоотпадъци от 
търговски обекти, детски градини и други подобни; 

2. Разделно събиране и транспортиране на „зелени" биоотпадъци; 

3. Разделно събиране, транспортиране и екологосъобразно обезвреждане на опасните 
битови отпадъци; 
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4. Разделно събиране и транспортиране на други битови отпадъци, за които не се прилага 
принципа „Разширена отговорност на производителя” (напр. рециклируеми отпадъци, 
пепел и сгурия, текстилни и други потоци битови отпадъци); 

5. Предварително третиране, сортиране/сепариране на оползотворимите битови отпадъци 
от събраните смесени битови отпадъци преди обезвреждането им; 

6. Прилагане на принципа „Разширена отговорност на производителя” посредством 
сключване на договори с организации по оползотворяване за отработени масла, ИУМПС, 
излезли от употреба гуми 

Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на отпадъците 
Финансирането на услугите и дейностите но събиране, транспортиране и обезвреждане на 
битови отпадъци се осъществява чрез събиране на такса „Битови отпадъци”, определена в 
годишен размер, въз основа на одобрена План-сметка за необходимите средства за 
финансиране на дейностите за всички населени места в общината, включваща необходимите 
разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на БО; събиране и транспортиране на 
отпадъците до РДНО, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, като и 
разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване. 

Таксата се заплаща от населението и фирмите за съответните услуги и се формира на база 
данъчна оценка на недвижимите имоти, и съответно не отразява адекватно принципа 
„Замърсителя плаща”.  

Размерът на таксата за битови отпадъци в промили за 2016 година е съгласно Решение № 31 
от 29.12.2015 г. (за приемане и одобряване на план-сметката за такса битови отпадъци за 
2016 г. – т. 8.9 от ПУО) 

Разходи за събиране на тон отпадъци на глава от населението 
При средногодишен доход от 8593 лв. на домакинство, за област София през 2013 г. 
границата на поносимост за услуги по управление на отпадъците, които едно домакинство 
може да си позволи (1% от доход) възлиза на 85,93 лв./дом./г. От таблицата е видно, че 
необходимите средства за управление на отпадъците надхвърлят границата на поносимост. 
В тази връзка освен чрез таксата заплащана от домакинствата, пълните разходи за 
управлението на отпадъците се покриват с таксата заплащана от стопанските субекти 
извършващи дейности на територията на общината, така че текущите нива на таксата са 
поносими за населението.  

Понастоящем, общината разпределя по план-сметка приходите си от такса смет в няколко 
групи разходи за управление на отпадъците. Най-голям дял има сметосъбирането и 
сметоизвозването с включени разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битови 
отпадъци и транспортни средства. Друга част от събраните средства се изразходват за 
депониране и улично почистване и поддържане чистота на зелени площи и парковете.  

8.7 АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 

Разяснителни и образователни дейности и привличане на обществеността 
За повишаване на общественото съзнание по проблемите на управлението на отпадъците 
Община Ботевград редовно информира населението за дейности с широко обществено 
значение. Използват се разнообразни канали за връзка с обществеността - подаване на 
информация на сайта на Община Ботевград, провеждане на конкурси, празненства, 



 

 131 

Програма за управление на отпадъците 2016 – 2020 г. на Община Ботевград 
 

обществени мероприятия, организирани специално за целта, или включени като част от 
програмите за честване на празници на общината или конкретно населено място, като 
специално внимание следва се отделя на работата с подрастващите. 

За най-съществения проект в сферата на управление на отпадъците „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъци в регион Ботевград” се провеждат 
целенасочени мерки за предоставяне на информация за населението чрез организиране на 
периодични обсъждания на напредъка и представяне на резултатите. 

Информацията за вземането на управленски решения и определянето на необходимите и 
фактически изразходваните средства за управление на отпадъците е достъпна за 
обществеността. Въпреки това могат да бъдат предприети и допълнителни мерки по 
отношение привличането на населението, неправителствени организации и заинтересованата 
индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците, 
включително за начина за определяне на „Такса битови отпадъци” и отчитането на 
изразходваните средства. 

Наличие на стратегически подход в информационно-разяснителната политика на 
общината във връзка с дейностите по управление на отпадъците 

Въпреки, че през последните години са изпълнени редица мероприятия по отношение 
повишаване на общественото съзнание, до сега не е прилаган стратегически подход в 
информационно-разяснителната политика на общината във връзка с дейностите по 
управление на отпадъците.  

Начини за предоставяне на информация относно общинските услуги в областта на 
управление на отпадъците 
Информация за услугите свързани с дейностите с отпадъци, които общината предоставя 
както и цените на тези услуги и съответните задължения на гражданите и фирмите е налична 
на интернет страницата на общината. Могат да бъдат публикувани допълнителни данни 
например за: 

• график и места за събиране и транспортиране на ТБО, вкл. данни от кого се 
извършват дейностите, с адрес, телефон и лицата за контакт; 

• график и места за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, зелени и 
биоотпадъци (след въвеждане на съответните системи на територията на общината); 

• списък на организациите по оползотворяване, с които общината има сключен 
договор; 

• реда и начина за изхвърляне на строителни отпадъци, образувани в резултат от 
строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, 
административни сгради и др.; 

• реда и начина за прилагане на системата за разделно събиране на опасни отпадъци, 
образувани от домакинствата (след въвеждане на системата на територията на 
общината); 

• реда и начина за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) от домакинствата 
(след въвеждане на системата на територията на общината); 

• списък на местата, в които гражданите могат да предават излезли от употреба гуми 
и отработени масла. 
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8.8 АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ С 
ОТПАДЪЦИ 

Общинската администрация предоставя информация в съответствие с документите, 
определени с Наредба № 1 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.) и в наредбите по чл. 43, алинеи 3, 4, 5 и 6 от ЗУО. Получава се и информация 
от организациите по оползотворяване и други дружества, извършващи дейности с отпадъци 
по силата на сключените с тях договори. 

Не е създадена вътрешноведомствена уредба и специализирана информационна система, 
която да покрива основните направления на дейностите по управление на отпадъците в 
общината: 

 Предварително планиране; 

 Последващо планиране; 

 Договори и управление на договорите; 

 Събиране и транспортиране на отпадъци; 

 Поддържане на чистотата на територията на общината; 

 Третиране и обезвреждане на отпадъци; 

 Разделно събиране на масово разпространени отпадъци; 

 Контрол по изпълнение на дейности; 

 Проучване, проектиране и изграждане на нови съоръжения; 

 Ликвидиране на нерегламентирани замърсявания с отпадъци. 

8.9 ПРОГНОЗИ 

Демографска прогноза 
Демографското развитие на общинна Ботевград е сходен с този за страната като цяло – 
отрицателни тенденции в общия прираст на нацията. 

 
Към 2015 г. в общинския център – гр. Ботевград е концентрирано 61.65 % от населението на 
общината. 

ТАБЛИЦА 8-5 ПРОМЯНА В БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 Г. 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
№ Територия 2011∗ 2015∗∗ 
1. гр. БОТЕВГРАД 20 345 19594 
2. с. БОЖЕНИЦА 144 114 
3. с. ВРАЧЕШ 3515 3345 
4. с. ГУРКОВО 282 258 
5. с. ЕЛОВДОЛ 44 36 

Демографското развитие на Община Ботевград е с отрицателна тенденция в 
общия прираст на нацията. 
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6. с. КРАЕВО 133 118 
7. с. ЛИПНИЦА 141 123 
8. с. ЛИТАКОВО 1928 1848 
9. с. НОВАЧЕНЕ 1276 1210 

10. с. РАДОТИНА 171 172 
11. с. РАШКОВО 147 128 
12. с. СКРАВЕНА 1814 1719 
13. с. ТРУДОВЕЦ 3235 3115 
ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА 33 175 31 780 

∗Данни за населението по области, общини и населени места от ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 
∗∗ Данни за населението по области, общини и населени места НСИ 

 
ТАБЛИЦА 8-6  НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС – ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПО ПОСЛЕДНА ТЕКУЩА 

ДЕМОГРАВСКА СТАТИСТИКА КЪМ 31.12.2015 Г. 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  
№    2015 
1. в града   19 594 
2. в селата 12 186 
ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА 31 780 

 Източник НСИ 

Съгласно НСИ (Национален статистически институт) за последните години се наблюдава 
отрицателен прираст за разглеждания регион: 

Наблюдава се нарастване на смъртността и намаляване на раждаемостта в общината. 
Раждаемостта в общината към 2012 г. намалява спрямо 2007 г., като са родени 54 деца по-
малко. Раждаемостта в общината към 2015 г. намалява спрямо 2012 г., като са родени 12 деца 
по-малко. Естественият прираст се запазва отрицателен. / 

Таблица 8-7/ 

 
ТАБЛИЦА 8-7 ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ 

Години Живородени Умрели Естествен прираст 
всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

2007 359 195 164 515 271 244 -156 -76 -80 
2012 305 161 144 518 258 260 -213 -97 -116 
2015 293 156 137 495 261 234 -202 -105 - 97 

 Източник: НСИ 

По отношение механичния прираст на населението, се наблюдават отрицателни тенденции. 
За разлика от 2007 г., когато прирастът е положителен, то през 2012 г. - той вече е 
отрицателен. През периода до 2015 г. се запазва тенденцията като се наблюдава увеличение 
на отрицателния прираст. /Таблица 8-8/ 
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ТАБЛИЦА 8-8 МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ 

Години Заселени Изселени Механичен прираст 
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2007 645 280 365 575 268 307 70 12 58 
2012 599 265 334 728 362 366 -129 -97 -32 
2015 483 215 268 738 365 373 -255 -150 -105 

Източник: НСИ 
 

ТАБЛИЦА 8-9 ДАННИ ЗА ПРИРАСТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2015  
СПРЯМО 2011 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД               Общ среден прираст      
№    2011-2015 

1  гр. БОТЕВГРАД  -751 
2  с. БОЖЕНИЦА  0 
3  с. ВРАЧЕШ  -170 
4  с. ГУРКОВО  -24 
5  с. ЕЛОВДОЛ  -8 
6  с. КРАЕВО  -15 
7  с. ЛИПНИЦА  -18 
8  с. ЛИТАКОВО  -80 
9  с. НОВАЧЕНЕ  -66 
10  с. РАДОТИНА  1 
11  с. РАШКОВО  -19 
12  с. СКРАВЕНА  -95 
13  с. ТРУДОВЕЦ  -120 
  ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА -1365 

 
ТАБЛИЦА 8-10 ДАННИ ЗА ПРИРАСТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2011- 2015Г. 

 ОБЩИНА БОТЕВГРАД  

№    2011-2015 
1 в града   -751 
2 в селата -614 
  ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА -1365 

 

Актуалните данни към настоящия момент на това изследване  имат следния вид: 

Население 
Демографското развитие на общината е сходно с това за страната като цяло – отрицателни 
тенденции в общия прираст на нацията.  

Население на Община Ботевград към 31.12.2015 г. наброява 31 780 жители;  
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В общинския център – гр. Ботевград е концентрирано 65.5 % от населението на общината. 

 
ТАБЛИЦА 8-11 НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД КЪМ 31.12.2015 Г. 

1  гр. БОТЕВГРАД  19594 
2  с. БОЖЕНИЦА  114 
3  с. ВРАЧЕШ  3345 
4  с. ГУРКОВО  258 
5  с. ЕЛОВДОЛ  36 
6  с. КРАЕВО  118 
7  с. ЛИПНИЦА  123 
8  с. ЛИТАКОВО  1848 
9  с. НОВАЧЕНЕ    1210 
10  с. РАДОТИНА  172 
11  с. РАШКОВО  128 
12  с. СКРАВЕНА  1719 
13  с. ТРУДОВЕЦ  3115 

 Източник: НСИ 
Тенденцията показва, че в гр. Ботевград се запазва отрицателния демографски тренд за 
периода 2011-2015 г. В селата се наблюдават отрицателни тенденции в броя на жителите в 
сравнение с периода 2009-2013 г.  

Заетост и безработица 
В общината в групата под трудоспособна възраст (0-15 г) са общо 5116 души, от които 2478 
жени и 2638 мъже, които общо заемат дял от 16,09%. Трудоспособното население 
(икономически активното население на възраст между 15-64 г.) е 59,8 % от цялото население 
на общината за 2015 г. и има тенденция на намаление спрямо 2012 г. /Таблица 8-12/ 

ТАБЛИЦА 8-12 ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 2007, 2012 И 2015 Г. 

Година Подтрудоспособно 
население 

Трудоспособно 
население 

Надтрудоспособно 
население 

2007 16.8 61.8 21.4 
2012 14,4 68,8 16,8 
2015 16,1 59,8 24,1 

Източник: НСИ 

От данните за състоянието на икономическото развитие на община Ботевград се забелязват 
негативни тенденции по отношение равнищата на заетост и безработица. За периода 2007-
2013 г. броят на икономически активните лица е намалял с 3043 (или с 16,7% намаление в 
сравнение с 2007 г.), броят на заетите лица е намалял с 3837 (или с 22,2% намаление в 
сравнение с 2007 г.), броят на безработните лица се е увеличил с 794 души. 



 

 136 

Програма за управление на отпадъците 2016 – 2020 г. на Община Ботевград 
 

Прогноза за образуване на отпадъците 
Генерирани отпадъци за периода 2016-2030 г.  
Количествата се отнасят за всички видове отпадъци, генерирани от бита, от секторите за 
търговия и услуги и дребно занаятчийско производство, от офис и административни 
учреждения, зелени отпадъци от паркове и градини, от заведения за обществено хранене, 
училища и детски градини, болници и поликники, медицински практики (без опасни 
медицински отпадъци).  

В табличен вид са представени прогнозните количества отпадъци, които ще се генерират за 
периода 2016 – 2030 г. 
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ТАБЛИЦА 8-13 ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2030 

година община   население образувани 
отпадъци хранителни хартия картон пластмаса текстил гума кожа градински други/дърво стъкло метали инертни опасни за 

рециклиране 
за 

компостиране РДФ за 
депониране други 

 
за зелено 

компостиране 

2016 Ботевград град 23 160 6 253,20 1522,90 869,07 0,00 776,54 183,50 97,41 75,10 1215,35 167,81 401,56 68,48 857,53 17,96 1525,80 2906,06 0,00 1821,34 172,51  1687,74 

2016 Ботевград села 12 074 3 259,98 793,93 453,07 0,00 404,83 95,66 50,78 39,15 633,60 87,48 209,34 35,70 447,05 9,36 795,44 1515,02 0,00 949,52 89,94  879,87 

2016 Ботевград общо 35 234 9 513,18 2 316,84 1 322,14 0,00 1 181,37 279,16 148,19 114,26 1 848,95 255,29 610,90 104,18 1 304,58 27,32 2321,24 4421,08 0,00 2770,86 262,45  2567,61 

2017 Ботевград общо 35 040 9 650 2350,17 1341,16 0,00 1198,36 283,17 150,33 115,90 1875,55 258,96 619,69 105,68 1323,35 27,71 2354,63 4484,68 0,00 2810,71 266,23  2604,55 

2018 Ботевград общо 34 847 9 837 2395,67 1367,13 0,00 1221,56 288,66 153,24 118,14 1911,86 263,98 631,69 107,72 1348,97 28,25 2400,22 4571,51 0,00 2865,13 271,38  2654,97 

2019 Ботевград общо 34 656 10 027 2442,06 1393,60 0,00 1245,22 294,25 156,20 120,43 1948,89 269,09 643,92 109,81 1375,10 28,79 2446,70 4660,04 0,00 2920,62 276,64  2706,39 

2020 Ботевград общо 34 465 10 222 2489,36 1420,59 0,00 1269,34 299,95 159,23 122,76 1986,63 274,30 656,39 111,93 1401,73 29,35 2494,09 4750,30 0,00 2977,19 281,99  2758,81 

2021 Ботевград общо 34 276 10 420 2537,59 1448,11 0,00 1293,93 305,76 162,31 125,14 2025,12 279,61 669,11 114,10 1428,89 29,92 2542,41 4842,32 0,00 3034,86 287,46  2812,25 

2022 Ботевград общо 34 088 10 621 2586,76 1476,17 0,00 1319,00 311,68 165,46 127,57 2064,36 285,03 682,08 116,31 1456,57 30,50 2591,68 4936,15 0,00 3093,67 293,03  2866,75 

2023 Ботевград общо 33 901 10 679 2600,73 1484,15 0,00 1326,13 313,37 166,35 128,26 2075,51 286,57 685,76 116,94 1464,44 30,66 2605,68 4962,82 0,00 3110,38 294,61  2882,23 

2024 Ботевград общо 33 715 10 620 2586,48 1476,02 0,00 1318,86 311,65 165,44 127,55 2064,14 285,00 682,00 116,30 1456,42 30,50 2591,40 4935,63 0,00 3093,34 293,00  2866,44 

2025 Ботевград общо 33 531 10 562 2572,32 1467,94 0,00 1311,64 309,94 164,54 126,86 2052,84 283,44 678,27 115,66 1448,45 30,33 2577,22 4908,61 0,00 3076,41 291,39  2850,75 

2026 Ботевград общо 33 347 10 504 2558,25 1459,91 0,00 1304,46 308,25 163,64 126,16 2041,61 281,89 674,56 115,03 1440,52 30,16 2563,12 4881,75 0,00 3059,58 289,80  2835,15 

2027 Ботевград общо 33 165 10 447 2544,26 1451,92 0,00 1297,33 306,56 162,74 125,47 2030,45 280,35 670,87 114,40 1432,65 30,00 2549,10 4855,07 0,00 3042,85 288,21  2819,65 

2028 Ботевград общо 32 984 10 390 2530,36 1443,99 0,00 1290,25 304,89 161,85 124,79 2019,36 278,82 667,21 113,78 1424,82 29,84 2535,18 4828,54 0,00 3026,22 286,64  2804,25 

2029 Ботевград общо 32 804 10 333 2516,55 1436,11 0,00 1283,20 303,22 160,97 124,11 2008,33 277,30 663,56 113,16 1417,04 29,67 2521,33 4802,18 0,00 3009,70 285,07  2788,94 

2030 Ботевград общо 32 625 10 277 2502,82 1428,27 0,00 1276,20 301,57 160,09 123,43 1997,37 275,78 659,94 112,54 1409,31 29,51 2507,58 4775,98 0,00 2993,28 283,52  2773,72 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Градински 1875,55 1911,86 1948,89 1986,63 2025,12 2064,36 2075,51 2064,14 2052,84 2041,61 2030,45 2019,36 2008,33 1997,37 
Пластмаса 1198,36 1221,56 1245,22 1269,34 1293,93 1319,00 1326,13 1318,86 1311,64 1304,46 1297,33 1290,25 1283,20 1276,20 
Хартия 1341,16 1367,13 1393,60 1420,59 1448,11 1476,17 1484,15 1476,02 1467,94 1459,91 1451,92 1443,99 1436,11 1428,27 
Хранителни 2350,17 2395,67 2442,06 2489,36 2537,59 2586,76 2600,73 2586,48 2572,32 2558,25 2544,26 2530,36 2516,55 2502,82 
Други/дърво 258,96 263,98 269,09 274,30 279,61 285,03 286,57 285,00 283,44 281,89 280,35 278,82 277,30 275,78 
Текстил 283,17 288,66 294,25 299,95 305,76 311,68 313,37 311,65 309,94 308,25 306,56 304,89 303,22 301,57 
Стъкло 619,69 631,69 643,92 656,39 669,11 682,08 685,76 682,00 678,27 674,56 670,87 667,21 663,56 659,94 
Други 266,23 271,38 276,64 281,99 287,46 293,03 294,61 293,00 291,39 289,80 288,21 286,64 285,07 283,52 
Инертни 1323,35 1348,97 1375,10 1401,73 1428,89 1456,57 1464,44 1456,42 1448,45 1440,52 1432,65 1424,82 1417,04 1409,31 
Метали 105,68 107,72 109,81 111,93 114,10 116,31 116,94 116,30 115,66 115,03 114,40 113,78 113,16 112,54 
Опасни 27,71 28,25 28,79 29,35 29,92 30,50 30,66 30,50 30,33 30,16 30,00 29,84 29,67 29,51 
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ОБЩИНА БОТЕВГРАД - ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО НА ОТПАДЪЦИТЕ ПО МОРФОЛОГИЧНА ФРАКЦИЯ  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
ДЕПОНИРАНЕ 2810,71 2865,13 2920,62 2977,19 3034,86 3093,67 3110,38 3093,34 3076,41 3059,58 3042,85 3026,22 3009,70 2993,28 
КОМПОСТИРАНЕ 2604,55 2654,97 2706,39 2758,81 2812,25 2866,75 2882,23 2866,44 2850,75 2835,15 2819,65 2804,25 2788,94 2773,72 
РЕЦИКЛИРАНЕ 2354,63 2400,22 2446,70 2494,09 2542,41 2591,68 2605,68 2591,40 2577,22 2563,12 2549,10 2535,18 2521,33 2507,58 
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ОБЩИНА БОТЕВГРАД - ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ ПО МЕТОД НА ТРЕТИРАНЕ  
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Посочените количества включват още и количеството на отпадъци от производствени 
предприятия, чиито състав е приравнен към битовите и не притежават опасни свойства. 
В общо образуваните и събирани от фирмата по сметосъбиране отпадъци се съдържат 
още както количества строителни отпадъци, инертни, вкл. пепели и сгур, образувани 
през отоплителния сезон, така и опасни отпадъци от бита – батерии за битова употреба, 
лекарства и опаковки от тях, остатъци от бои, разтворители и лакове и техните 
опаковки, малки количества препарати за растителна защита и техните опаковки, 
луминесцентни осветителни тела, електрически уреди и друго битово електронно 
оборудване.  
Събраните отпадъци чрез системата за организирано сметосъбиране се депонират на 
общинското сметище в Ботевград без предварително третиране, ако не се смятат 
известните количества разделно събрани отпадъци от опаковки. 

8.10 ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Решение № 31 от 29.12.2015 г. за приемане и одобряване на план-сметката за такса 
битови отпадъци за 2016 г. и определяне размера на таксата битови отпадъци за 
2016 г. 

2. Решение № СО-100-ПР/2012 г. на РИОСВ – София за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение за „Градска пречиствателна станция за отпадъчни 
води – Ботевград”.  
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