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Община Силистра 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

до 2020 г. 

(кратко представяне на проекта на Програмата) 

1. Основание за изработване на Програмата 

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) е разработена на основание чл. 52 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО).  

2. Отпадъци в обхвата на ПУО 

ПУО включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на ЗУО и в същото 

време управлението им е от компетенциите на общинските власти: 

− битови отпадъци 

− строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

− производствени отпадъци – утайки от ПСОВ 

− опасни отпадъци – битови и строителни 

3. Географско покритие  

ПУО се отнася за цялата територия на община Силистра.  

4. Органи за разработване и приемане на Програмата  

− Орган за разработване на ПУО е кметът на община Силистра 

− Орган за приемане на ПУО е Общински съвет Силистра 

5. Етапи при разработване на Програмата 

− Възложена обществена поръчка 

− Изготвяне на анализи на текущото състояние и SWOT анализ  

− Изготвяне на проект на ПУО – цели и мерки за постигането им, обособени в 7 

подпрограми  

− Обсъждане на проекта на ПУО с експерти от общинска администрация Силистра 

и със заинтересованите страни 

− Изготвяне на окончателен проект на ПУО с отразени бележки 

− Преценка на необходимостта от Екологична оценка в РИОСВ Русе 

− Внасяне на ПУО в Общински съвет Силистра за обсъждане и приемане 
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6. Съдържание и структура на Програмата 

Чл. 52 от ЗУО изисква целите, структурата, съдържанието и периода на действие на 

общинските програми за управление на отпадъците да съответстват на тези на 

Националния план за управление на отпадъците. Съгласно изискванията на ЗУО и 

следвайки Методическите указания за разработване на общински програми за 

управление на отпадъците (изд. МОСВ, март 2015 г.), Програмата за управление на 

отпадъците 2016-2020 г. на община Силистра съдържа: 

� Въведение 

� Обща характеристика на община Силистра 

� Изводи от анализа на текущото състояние при управление на отпадъците   

� Прогнози за образуваните отпадъци 

� SWOT анализ 

� Стратегически и оперативни цели и алтернативи за постигането им 

� Подпрограми с мерки   

� Наблюдение, оценка и актуализация на Програмата   

� Приложение - подробните анализи на текущото състояние на управлението на 

отпадъците и прогнози за отпадъците за територията на община Силистра. 

7. Индикативна финансова рамка на Програмата 

Всички мерки в Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община 

Силистра са остойностени на базата на данни за изпълнението на сходни дейности и 

проекти и експертни допускания. За част от мерките не е предвиден бюджет, тъй като 

те включват обичайни дейности на общинска администрация и ще се финансират в 

рамките на годишния бюджет за съответната бюджетна година – това основно са мерки 

от организационен, процедурен и нормативен характер. Финансирането на Програмата 

ще се осигурява от общинския бюджет, от отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, от 

държавния бюджет/ПУДООС. За някои мерки се предвижда да се търси финансиране и 

чрез публично-частно партньорство. 

Индикативен бюджет на ПУО до 2020 г. на община Силистра (в лв.) 

Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци 
48 000 

Подпрограма за разделно събиране, подготовка за повторна употреба и 

рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон,  стъкло, 

пластмаса и метали и други масово разпространени отпадъци 577 000 

Подпрограма за разделно събиране и оползотворяване на битовите 

биоразградими и биоотпадъци 553 000 

Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депониране 

на отпадъци 3 583 372 

Подпрограма за управление на отпадъци от строителство и разрушаване 

на сгради 19 000 

Подпрограма за повишаване на административния капацитет за 

управление на отпадъците 101 500 

Подпрограма за информиране и привличане на обществеността 42 000 

Общо: 4 923 872 
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8. Цели на Програмата за управление на отпадъците  

Отправна точка за определяне на стратегическите цели на Програмата за управление на 

отпадъците за периода до 2020 г. на община Силистра са целите на националната 

политика за управление на отпадъците и ефективно използване на ресурсите, респ. 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., вкл. 

нормативно определените количествени цели, които общината трябва да постигне до 

2020 г., направените изводи и препоръки от извършените анализи на текущото 

състояние на управлението на отпадъците на територията на община Силистра и 

изготвения SWOT анализ. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването на отпадъци 

Оперативна цел 1.1. Нормата на натрупване на битови отпадъци нараства с по-

бавни темпове от нарастването на брутната добавена стойност. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Подобряване ефективността на използване на отпадъците 

като ресурс и намаляване на риска от депониране на отпадъци 

Оперативна цел 2.1. Постигане на нормативно определените цели за рециклиране 

на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 

Оперативна цел 2.2. Постигане на нормативно определените цели за 

биоразградимите, в т.ч. за биоотпадъците 

Оперативна цел 2.3. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци от строителство и разрушаване 

Оперативна цел 2.4. Рискът от депонирани битови отпадъци се управлява  в 

съответствие с  нормативните изисквания 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и 

безопасна околна среда за жителите на общината 

Оперативна цел 3.1. Подобряване на административния капацитет за организация 

и управление на отпадъците 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при 

прилагане йерархията на управление на отпадъците 

Оперативна цел 4.1. Изграждане на информирано поведение сред населението и 

бизнеса спрямо управлението на отпадъците   

Оперативна цел 4.2. Повишаване на участието на населението в предотвратяване 

и разделно събиране на отпадъците 
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9. Подпрограми с мерки за постигане на целите 

Мерките за постигане на целите са обособени в седем подпрограми. Мерките условно 

могат да се групират като инвестиционни и неинвестиционни (т.нар. меки мерки). 

� Инвестиционните мерки включват осигуряване на необходимата 

инфраструктура за постигане на набелязаните цели - довършване изграждането 

на инсталация за сепариране на смесените битови отпадъци преди депониране и 

инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци; закупуване на съдове 

за домашно компостиране; закупуване на транспортна техника и съдове за 

въвеждане на разделно събиране на градински отпадъци от домакинства и 

подобни източници; както и рекултивацията на стари общински депа и закрити 

клетки на регионалното депо. Инвестиционните мерки за инсталациите са 

остойностени на базата на капацитета на инсталациите в съответствие с етапа на 

изграденост. Разходите за компостери, съдове и транспортни средства за 

разделно събиране на биоотпадъци са на базата на съответния брой 

съдове/транспортни средства, идентифициран в резултат на анализите и 

прогнозите и съответните средни цени в резултат на пазарно проучване. 

� Неинвестиционните мерки са свързани с подобряване на административния 

капацитет на общината и увеличаване на информираността и участието на 

населението и бизнеса в предотвратяване и разделно събиране на отпадъците. 

Част от тях са остойностени на базата на информация за изпълнението на сходни 

дейности и експертни допускания. Друга част от "меките" мерки не са 

остойностени – мерки от организационен, процедурен и нормативен характер, 

които влизат в обхвата на дейностите, изпълнявани от общинска администрация, 

и се финансират от бюджета за дейността в общинския бюджет. 

 

Подпрограма за предотвратяване на образуването на отпадъци 

Предотвратяването на отпадъците стои най-високо в йерархията при 

управление на отпадъците, приета в европейското и националното 

законодателство за отпадъците. 

Мерките включват: 

� Подготовка и провеждане на  "зелени" обществени поръчки  

� Провеждане на ежегодни информационни мероприятия за предотвратяване 

образуването на отпадъци, вкл. в рамките на Европейската седмица за 

намаляване на отпадъците 

� Разпространение на разяснителни материали за прилагане на домашно 

компостиране 

� Предоставяне на съдове за домашно компостиране на домакинства 

� Разработване и осъществяване на пилотен проект за създаване на център за 

поправки и повторна употреба на стоки на територията на гр. Силистра 
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Подпрограма за разделно събиране, подготовка за повторна употреба и 

рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон,  стъкло, пластмаса и 

метали и други масово разпространени отпадъци 

Основните мерки в подпрограмата са насочени към гарантиране 

изпълнението на нормативно определените количествени цели до 

2020 г.:   

� Въвеждане в действие  на общинска площадка за предаване 

на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата и  

подобни на домакинствата източници  

� Изграждане на сепарираща инсталация за предварително 

третиране на смесени битови отпадъци 

� Контрол върху изпълнение на разпоредбите на общинската нормативна уредба 

относно представяне на отчети от ООп, фирми и други юридически лица за 

разделно събрани и предадени за рециклиране отпадъци 

� Ежегодно планиране и осъществяване на тематични проверки за изпълнение на 

изискванията за разделно събиране и изхвърляне на битови отпадъци от хартия и 

картон, стъкло, пластмаса и метали на определените за целта места 

� Сключване на договор с организации за оползотворяване на НУБА   

� Сключване на договор с организацията за оползотворяване на ИУЕЕО 

� Провеждане на кампании на разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, 

метал, пластмаса и стъкло 

  

 Подпрограма за разделно събиране и оползотворяване на битовите 

биоразградими и биоотпадъци 

За да изпълни целите за рециклиране на биоотпадъците и за 

намаляване към 2020 г. на количествата депонирани 

биоразградими отпадъци, общината трябва да изпълни няколко 

групи важни мерки: 

� Доизграждане на съоръжение за компостиране на 

зелените отпадъци  

� Провеждане на своевременна активна разяснителна кампания сред населението 

и юридическите лица, обхванати от системата за разделно събиране на 

биоотпадъците   

� Въвеждане на система за разделно събиране на зелени биоотпадъци 

� Контрол върху изпълнение на плана за осигуряване на качеството на компоста, 

след въвеждане в експлоатация на компостиращата инсталация 

  



 6 

 

 

Подпрограма за управление на отпадъци от строителство и разрушаване на 

сгради   

Мерките в настоящата Подпрограма за строителните отпадъци се 

отнасят основно до: 

� Регламентиране на реда и условията за събиране и 

транспортиране от общината на строителни отпадъци от 

текущи ремонтни дейности на домакинствата 

� Извършване на проучване и анализ на варианти за 

обособяване на площадка рециклиране на отпадъци от строителство и 

разрушаване в регионален аспект и подготовка на необходими документи   

� Определяне на площадка и регламентиране на ред за предаване и за получаване 

на селектирани при разрушаването на сгради годни за втора употреба 

строителни материали 

 

Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депониране на 

отпадъци 

Депонирането на отпадъците стои на най-ниското ниво в 

йерархията на управление на отпадъците, въведена с 

европейското и с националното законодателство. Тъй като все 

още депонирането не може да бъде напълно предотвратено, част 

от мерките за подобряване на управлението на отпадъците са 

насочени към предотвратяване и намаляване на риска от 

депонираните отпадъци – както смесени битови, така и отпадъци от утайки от ПСОВ.  

В настоящата подпрограма са включени мерки за: 

� Завършване на рекултивацията по проект за закриване на сметище на 

територията с.Айдемир (депо 1) и сметище на територията на с. Калипетрово 

(депо 2) в община Силистра 

� Техническа и биологична рекултивация на клетка 1 с прекратена експлоатация 

на регионално депо Силистра 

� Техническа и биологична рекултивация на клетка 2 след закриването й 

� Своевременно почистване на новообразувани нерегламентирани сметища 

� Изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза за изграждане на четвърта 

клетка на регионалното депо 

� Изграждане на четвърта клетка на регионалното депо 

� Съгласуване между община Силистра, ВиК оператора и останалите обслужвани 

от оператора общини на план с конкретни направления за оползотворяване на 

утайките от ПСОВ Силистра 
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Подпрограма за повишаване на административния капацитет  

Мерките в подпрограмата са в следните направления: 

� Приемане на промени в общинската нормативна уредба 

съобразно развитието и изискванията на националното 

законодателство и местните политики за отпадъци 

� Проектиране и въвеждане на информационна система за 

управление на отпадъците  

� Провеждане на обучение за ползвателите за работа с  информационната система 

� Провеждане на обучение относно изискванията за управление на 

биоотпадъците 

� Участие на служител/и от общинска администрация с функции за подготовка и 

провеждане на обществени поръчки в обучение относно "зелени“ обществени 

поръчки.   

� Провеждане на  обучения за поддържане и повишаване на квалификацията на 

служителите в общинска администрация и структурни звена  с функции за 

отпадъците. 

� Изготвяне и публикуване на ежегоден отчет за контролната дейност по спазване 

на изискванията на Наредбата за управление на отпадъците  

� Закупуване на автомобил и техника за видеонаблюдение 

 

Подпрограма за информиране и привличане на обществеността  

Мерките в подпрограмата са насочени към изграждане сред 

населението на информирано поведение и на обществени нагласи 

относно отпадъците и повишаване на участието на населението и 

бизнеса в предотвратяването и разделното събиране на отпадъците. 

Основните мерки включват: 

� Провеждане на допитвания, срещи, обществени обсъждания 

и други в процеса на вземане на решения относно различни 

аспекти от управление на отпадъците 

� Въвеждане на наградни схеми за училищата и детските градини за инициативи 

за разделно събрани отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло и биоотпадъци 

� Информационни и разяснителни кампании за различни възрастови и социални 

групи за намаляване на дела на рециклируемите материали в битовия отпадъчен 

поток 

� Публикуване на актуална информация за отпадъците и управлението им на 

интернет страницата на общината 
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10. Мониторинг и контрол на изпълнението  

В подпрограмите с мерки за всяка мярка са посочени конкретни индикатори за 

изпълнение. 

В ПУО са посочени ключови индикатори за постигане на оперативните цели. Описани 

са действията, които община Силистра ще предприеме за осъществяване на 

наблюдение и оценка на изпълнението на включените мерки и за контрол по 

изпълнение на Програмата.  

� Наблюдение и оценка – системата за наблюдение на изпълнението на ПУО ще 

бъде регламентирана със заповед на кмета на община Силистра.   

� Контрол – Общински съвет Силистра ще осъществява контрол върху 

изпълнението, като за целта кметът на общината е длъжен ежегодно до 31 март 

да отчита изпълнението на ПУО за предходната година. 

 

 

 


