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ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗОС Закон за общинската собственост 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ЗУТ Закон за устройството на територията 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИУГ Излезли от употреба гуми 
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НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 

ООп Организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки 

ОПОС Оперативна програма "Околна среда" 

ППОО Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

ПУО Програма за управление на отпадъците 

РИОСВ Регионални инспекции по опазване на околната среда и водите 

РСУО Регионално сдружение за управление на отпадъците 

СМР Строително-монтажни работи 

ТБО Такса битови отпадъци 
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1. Въведение 

Настоящата Програма за управление на отпадъците се отнася за територията на община 
Силистра. 

1.1. Обща характеристика на община Силистра 

Община Силистра е разположена в Североизточна България в северната част на 
Източната Дунавска равнина. Релефът ѐ е равнинен и ниско хълмист, с максимална 
надморска височина 221,4 м. Климатът на община Силистра е умерено-континентален 

и попада в крайдунавската климатична подобласт. 

 

 

Общината граничи на югоизток с община Кайнарджа, на юг - с община Алфатар и 

община Дулово; на запад – с община Ситово, на север и североизток – с Румъния.   

Община Силистра е административен център на област Силистра в Северен централен 

район за планиране. Територията на общината е 516 кв.км и съставлява 18,12% от 
територията на областта.  
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Населението на община Силистра към 31.12.2015 г. по данни на НСИ е 47 723 души, от 
които 69% живеят в град Силистра, а останалите 31% - в селата.  

Таблица 1. Население на община Силистра по населени места към 31.12.2015 г. 

Населено място Население 

Айдемир 5727 

Бабук 529 

Богорово 72 

Брадвари 991 

Българка 96 

Ветрен 223 

Главан 50 

Йорданово 643 

Казимир 115 

Калипетрово 3938 

Попкралево 64 

с. Полковник Ламбриново 101 

Професор Иширково 1047 

Силистра 32 868 

Смилец 357 

Срацимир  236 

Сребърна 593 

Сърпово 23 

Ценович 50 

Източник: НСИ, Данни към 31.12.2015 г. 

Съгласно данните от преброяването, проведено през месец февруари 2011 г., средният 
брой на лицата в едно домакинство в област Силистра е 2.6 души. Приема се, че това 
число е валидно и за община Силистра. 

Темпът на изменение на населението през последните 10 години показва сходна със 
средната за страната тенденция на намаляване.   

Структурата на общинската икономика може да бъде определена като разнообразна. 
Секторът на услугите е преобладаващият сектор в общината, следван от 
промишлеността.   

По данни от ИПГВР на гр. Силистра, зелените площи за широко обществено ползване в 
община Силистра са 17,23 кв.м./жител.  

На територията на община Силистра попадат следните защитени зони от екологичната 
мрежа “НАТУРА 2000”: 
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Таблица 2. Защитени зони по НАТУРА 2000 на територията на община Силистра 

Koд  
Име на защитена 

зона 
Тип на защитена зона 

BG0002062 Лудогорие Защитена зона по директивата за птиците 

BG0000168 Лудогорие Защитена зона по директивата за местообитанията 

BG0000169 Лудогорие - Сребърна Защитена зона по директивата за местообитанията 

BG0000534 Остров Чайка Защитена зона по директивата за местообитанията 

BG0000530 Пожарево - Гарван Защитена зона по директивата за местообитанията 

BG0000241 Сребърна Защитена зона по директивата за птиците 

BG0000241 Сребърна Защитена зона по директивата за местообитанията 

BG0002039 Хърсовска река Защитена зона по директивата за птиците 

BG0000106 Хърсовска река Защитена зона по директивата за  местообитанията 

Източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites 

 

Община Силистра е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците 
Силистра, в което членуват шест общини - Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово, 

Кайнарджа и Ситово.  

1.2. Основание  

Настоящата Програма за управление на отпадъците до 2020 г. на община Силистра е 
приета на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. ПУО включва 
необходимите мерки за изпълнение на задълженията на общината, произтичащи от 
ЗУО и приложимите нормативни актове в сектор отпадъци. Целите, съдържанието и 

периодът на действие на Програмата са в съответствие с тези на Националния план за 
управление на отпадъците 2014-2020 г., както изисква ЗУО. 

1.3. Обща цел и обхват на Програмата 

Общата цел на Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община Силистра 
(ПУО) е да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие на отпадъците 
върху човешкото здраве и околната среда на територията на общината.  

ПУО обхваща следните видове отпадъци, за чието управление ЗУО възлага функции на 
общините: 

� Битови отпадъци – това са „отпадъците от домакинствата” и „подобни на 
отпадъците от домакинствата” (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 – това 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 
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съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно 

опасните отпадъци и следващите му изменения. 

� Опасни отпадъци - отпадъците, които притежават едно или повече опасни 

свойства, посочени в Приложение № 3 към ЗУО. В тази група се включват 
опасни отпадъци от домакинствата, които обхващат широка гама от материали, 

които могат да включват: газови бутилки; аерозоли, батерии, масла, бои, лакове 
и лепила, запалими течности (разредители, разтворители и др.), пестициди, 

почистващи вещества и препарати, флуоресцентни тръби, лекарства и други. 

� Производствени отпадъци – утайки от пречиствателни станции за отпадъчни 

води (ПСОВ).   

2. Подход при разработване на Програмата  

Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. е разработена в съответствие с 
всички изисквания на ЗУО и подзаконовата уредба по прилагането му и с 
общоевропейските принципи и йерархия при управление на отпадъците. В 

съответствие с нормативните изисквания, целите в ПУО и мерките за тяхното 

изпълнение са в съответствие със следния приоритетен ред (йерархия) за управление на 
отпадъците. 

1. Предотвратяване на образуването на отпадъци. Това са 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. 

2. Подготовка за повторна употреба. Дейностите по оползотворяване, представляващи проверка, 
почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на продукти, които са станали 

отпадък, се подготвят, така че да могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е 
предварителна обработка. 

3. Рециклиране. Всяка дейност по оползотворяване, чрез 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. 

4. Друго оползотворяване. Всяка дейност, която отговаря на определението за „оползотворяване” 

съгласно Рамковата Директива за отпадъците, 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. 

5. Обезвреждане. 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 

Програмата за управление на отпадъците е структурирана съобразно разпоредбите на 
ЗУО и включва всички дейности по предотвратяване образуването на отпадъци, 

събиране, включително разделно, транспортиране и третиране на отпадъците, както и 

контрола по изпълнение на тези дейности. Програмата обединява четири хронологично 

и логически обвързани елемента от процеса на изготвяне на стратегически документи – 

представя анализ на текущото състояние при управление на отпадъците, набелязва 
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целите и приоритетите за развитие на сектора до 2020 г., включва идентифицираните 
мерки за реализация на целите и очертава системата за наблюдение, оценка и контрол 

на изпълнението.    

Програмата е синхронизирана с националните стратегически документи в областта на 
отпадъците, вкл.: 

− Национален план за управление на отпадъците 2014–2020 г.    

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

− Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството 

и разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г. 

− Национален стратегически план за управление на утайките от градските 
пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р България за 
периода 2014-2020 г. 

− Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-

2020 г., и по-конкретно в частта, отнасяща се до емисии на парникови газове от 
Сектор „Отпадъци”.  

При изготвяне на ПУО са спазени насоките, посочени в Методическите указания за 
разработване на общински програми за управление на отпадъците, публикувани от 
МОСВ през март 2015 г., и са взети предвид редица европейски и национални 

методически документи, указания и изследвания, сред които:  

− Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването 

на отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда” 

− Заповед за определяне на метода за изчисляване на изпълнението на целите по 

чл.31, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците за 2013 г. 

− Ръководство за предварително третиране преди депониране на отпадъци в 
Република България, МОСВ, 2014 г. 

− Ръководство за управление на биоотпадъците в България, МОСВ, 2011 г. 

− Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за 
събиране и транспортиране на рециклируеми и зелени отпадъци, МОСВ, 2011 г. 

 

Взети са предвид общите принципи за опазване на околната среда - предпазни мерки и 

устойчивост, техническата осъществимост и икономическата приложимост, опазване 
на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве, 
икономиката и обществото в съответствие с чл. 1, ал. 1 и 3 от ЗУО. 

3. Текущо състояние в управление на отпадъците  

За целите на Програмата за управление на отпадъците на община Силистра бяха 
изготвени анализи на текущото състояние при управление на отпадъците в общината. В 

тази точка са представени основните изводи и препоръки, формулирани в резултат от 
анализите. Подробните анализи са представени в Приложение към ПУО. 
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3.1. Нормативни и програмни документи на община Силистра по 

управление на отпадъците 

���� Анализът на общинските нормативни и програмни документи показва, че община Силистра има опит 
и традиции в разработването и прилагането на местна нормативна уредба по управление на 
отпадъците, която следва националната политика в тази област.  

���� Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Силистра изпълнява минималните 
изисквания на ЗУО от 2012 г. за съдържание; подробно регламентира отговорностите на кмета и 

общинската администрация, правата и задълженията на физическите и юридическите лица, 
изискванията към системите за разделно събиране на различни отпадъчни потоци, контрола за 
изпълнение на разпоредбите. 

���� Община Силистра има натрупан опит и изпълнява нормативните си задължения за разработването на 
общински програмни документи в областта на околната среда, в т.ч. относно управление на 
отпадъците. Модерното управление на отпадъците е сред програмните приоритети на общината, 
което е видно от общите планови документи, които включват интегрирано развитие на общината за 
периода до 2020 г. Един от основните приоритети в Общинския план за развитие 2014-2020 г. е 
насочен изцяло към подобряване и опазване на околната среда и на природните ресурси, като в 
Програмата за реализация на ОПР са включени конкретни мерки, свързани с управление на 
отпадъците. 

���� След издаване на Методически указания за разработване на общински програми за управление на 
отпадъците от МОСВ, общината предприе действия за разработване на нова общинска програма за 
управление на отпадъците в съответствие с изискванията на ЗУО. 

3.2. Битови отпадъци – данни и тенденции 

���� В периода 2013-2015 г. общите количества на генерираните битови отпадъци в община Силистра 
намаляват, а нормата на натрупване за общината се запазва стабилна, но с по-неблагоприятни 

стойности едновременно от средната за страната и от средната за подобните по размер общини. 

Подари това общината трябва да предприеме мерки за предотвратяване образуването на отпадъци. 

���� Извършваното проучване за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в рамките 
на общината има важно значение за прецизиране на количествата и отчитане на изпълнението на 
целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци и за отклоняване на 
биоразградимите битови отпадъци от депата. 

���� За да изпълни целите за 2020 г. за битовите отпадъци в съответствие със ЗУО и Наредбата за 
разделно събиране на биоотпадъците, община Силистра трябва да планира и изпълнява 
широкообхватни мерки за намаляване на депонираните отпадъци и увеличаване на количествата 
рециклирани и оползотворени отпадъци. 

���� Необходимо е общината заедно с организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки, която 

осъществява разделното събиране чрез системата за цветните контейнери, да планират и договорят 
мерки за увеличаване на количествата разделно събрани отпадъци. 

3.3. Инфраструктура за управление на отпадъците 

���� Осигурените съдове и транспортни средства за събиране и транспортиране на смесените битови 

отпадъци са достатъчни за осигуряване на качествени услуги. През следващите пет години ще е 
необходима само текуща подмяна на амортизирани и повредени съдове в малък обем и закупуване 
на два специализирани камиона за подмяна на крайно амортизирани такива, които са отговорност на 
фирмите, с които общината е сключила договор за услугите по събиране и транспортиране на 
смесените битови отпадъци. 

���� Община Силистра е една от първите общини в страната, осигурила депо за депониране на смесени 

битови отпадъци, отговарящо на европейските и националните екологични норми и стандарти и с 
останалите общини в регион Силистра депонира отпадъците си на регионален принцип. Капацитетът 
на действащите клетки на регионалното депо е достатъчен за осигуряване на нуждите на общината в 

средносрочен период (поне до 2022 г.). Общината/операторът на депото следва да възложат 
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техническа оценка и анализи с оглед изясняване на възможностите и хоризонта на използване на 
клетка 2 до достигане на проектните коти, с което ще се удължи експлоатационният период на 
депото. Общината е предприела своевременно подготвителни мерки и проучване за изграждане на 
клетка 4, с чието въвеждане в експлоатация нуждите на шестте общини от регион Силистра за 
депониране на остатъчните битови отпадъци ще се осигурят в дългосрочен период най-малко до 

2030–2035 г. 

���� Съдове и техника за разделно събиране на битови отпадъци са осигурени за отпадъците от опаковки 

от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали чрез договор с организация за оползотворяване на 
отпадъци от опаковки. Общината е осигурила съдове за разделно събиране на отпадъци от пепел и 

сгурия от отоплението през зимния сезон.  

���� През програмния период ще са необходими допълнителни мерки за осигуряване на инфраструктура 
за разделно събиране и временно съхранение на битови отпадъци. Общината вече е предприела 
действия за осигуряване на общинска площадка за предаване от домакинствата на разделно събрани 

едрогабаритни отпадъци, опасни битови отпадъци, рециклируеми и др. (съгласно изискванията на 
чл.19, ал.3, т. 11 от ЗУО),  но е необходимо процесът за пускане в експлоатация на площадката да се 
ускори.  На територията на общината функционират и частни площадки за разделно събрани 

отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло (т.нар. пунктове за вторични суровини), за 
общината трябва да изготви актуален регистър. 

���� Към момента на анализа община Силистра не разполага с инфраструктура за предварително 

сепариране на смесените битови отпадъци преди депониране и за оползотворяване на битови 

биоразградими отпадъци. В етап на строителство са сепарираща инсталация за смесени битови 

отпадъци и компостираща инсталация за зелени биоразградими отпадъци на територията на 
регионалното депо, които все още не са завършени. Необходимо е в периода на Програмата 
общината приоритетно да предприеме действия за ускоряване довършването на СМР и пускане в 

експлоатация на двете инсталации. Поради липса на необходимата инфраструктура за компостиране 
все още не е въведена система за разделно събиране на биоотпадъците. С въвеждане в експлоатация 
на компостиращата инсталация ще е необходимо общината да закупи съдове и транспортни средства 
за разделно събиране и транспортиране на този отпадъчен поток.    

���� На територията на община Силистра и в региона няма специализирана и оборудвана със съответната 
техника площадка за приемане и третиране на отпадъци от строителство и разрушаване. В бъдеще е 
препоръчително общината да проучи възможностите за рециклиране и/или оползотворяване на 
отпадъците от строителство и разрушаване в регионален аспект, тъй като общините като 

възложители на строителни дейности имат ангажименти в тази насока, а и за гражданите и бизнеса 
това ще бъде по-евтин и екологичен вариант в съответствие с националните цели и политики.   

���� Утайките от ПСОВ гр. Силистра се депонират на регионално депо Силистра. Планира се утайките да 
се оползотворяват за рекултивация на нарушени терени, за вторично гориво и други. 

3.4. Замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и мерки 

за тяхното възстановяване 

���� Общината закри и извърши техническа рекултивация на най-големите сметища на територията си в 

с.Айдемир и с.Калипетрово, които не отговарят на съвременните стандарти, като трябва да се 
довърши и биологичната им рекултивация. 

���� Общината следва да осигури финансиране и да извърши рекултивация на  клетка 1 и на клетка 2 на 
регионалното депо. Клетка 1 е с изчерпан капацитет, изчерпан е и проектният капацитет на клетка 2 

и тяхното закриване и рекултивация предстои в периода на Програмата до 2020 г. 

3.5. Съществуващи схеми за събиране, транспортиране и третиране на 

отпадъците и финансиране на дейностите с отпадъци 

���� Системата за организирано сметосъбиране обхваща всички населени места в общината и сто 

процента от населението й. 
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���� Основният метод за третиране на отпадъците в община Силистра е чрез депониране. На територията 
на общината от 2006 г. действа регионално депо за обезвреждане на смесени неопасни отпадъци, 

оператор на което е Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци - Силистра”.  

���� Разделно събиране на отпадъци от опаковки от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло се 
извършва по схемата „разширена отговорност на производителя“, като за целта е сключен договор с 
„Екопак България“ АД. Общината следва да актуализира/подготви нов договор с организацията за 
оползотворяване на отпадъците от опаковки с поставяне на конкретни количествени цели за 
разделно събрани и предадени за рециклиране отпадъци, а организацията следва да предоставя 
годишни отчети за изпълнение на поставените в договора цели.   

���� На територията на общината функционират площадки за изкупуване на разделно събрани битови 

отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло (т.нар. частни пунктове за предаване на 
вторични суровини). Необходимо е общинската администрация да изготви и поддържа актуален 

регистър на всички пунктове за вторични суровини и да осъществява контрол по изпълнение на 
изискванията на общинската наредба за отпадъците относно предоставяне на отчетни данни за 
количествата събрани и предадени за рециклиране отпадъци от лицата, извършващи тази дейност. 
Тези данни са важни, тъй като количествата разделно събрани отпадъци от тези пунктове допринасят 
значително за изпълнение на нормативно определените количествени цели за рециклирани отпадъци. 

���� С цел разширяване и подобряване на услугите за населението относно отпадъците и постигане за 
целите за рециклиране на битовите отпадъци, препоръчително е община Силистра да осъществи 

контакти и да сключи договорни споразумения с организации и фирми с разрешителни по ЗУО за 
разделно събиране и на останалите видове МРО - НУБА, ИУЕЕО, ИУГ и отработени масла. 

���� Общината все още не е въвела разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, което е от 
критично значение както по отношение на постигане на нормативно определените количествени 

цели, така и във връзка с прилагане на йерархията при управление на биоразградимите, в т.ч. 

биоотпадъците. 

���� Принципът „замърсителят плаща” се прилага частично при определяне на такса битови отпадъци, 

като се наблюдава т.нар. кръстосано субсидиране от страна на бизнеса. В зависимост от въведените 
на национално ниво нови методики за определяне на такса битови отпадъци, община Силистра ще 
предприеме действия с цел по-пълно прилагането на принципа и разширяване на схемите за 
заплащане на услугите на база количество генерирани отпадъци.     

���� Събираемостта на приходите от такса битови отпадъци е висока. В исторически план приходите са 
достатъчни за покриване на разходите за управление на отпадъците.  Предвид обаче на 
необходимите значителни инвестиции за постигане на нормативно определените цели за отпадъците, 
общината ще трябва да осигури допълнителни приходи.    

���� В структурата на разходите най-висок дял имат разходите за събиране и транспортиране на 
смесените битови отпадъци. Размерът и относителният дял на заплащаните отчисления по чл. 64 от 
ЗУО нараства значително през анализирания период. Общината трябва да предприеме мерки за 
увеличаване на количествата разделно събрани, рециклирани и оползотворени отпадъци, за да 
намали разходите за отчисления за депониране. 

3.6. Административен капацитет за управление на отпадъците 

���� Община Силистра е развила добър капацитет в областта на управление на отпадъците.  

���� Възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета на общината са обезпечени 

чрез функциите на административните звена в общинската администрация. Разпределението на 
функциите в общинската администрация е ясно и няма припокриване на функции както в 

хоризонтален, така и във вертикален аспект.   

���� Община Силистра има капацитет и изпълнява в пълен обхват нормативно възложените задължения 
за изготвяне на нормативни и програмни документи в областта на отпадъците. Анализът на приетите 
наредби показва, че те отговарят на изискванията на ЗУО и подзаконовите актове по прилагането му 

и на ЗМДТ. 
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���� Община Силистра прилага много добра практика на комбинация от няколко подхода за организация 
и изпълнение на услугите относно отпадъците - чрез общинска администрация, чрез договори с 
външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП, и чрез договори и доброволни споразумения с 
колективни организации за оползотворяване и с лица с разрешителни по ЗУО за дейности с 
отпадъци. Функциите осигуряват в голяма степен възложените с нормативната уредба правомощия и 

задължения по предоставяне на услугите.  

���� Липсват разписани функции по отношение на някои потоци отпадъци, за които общината все още не 
предоставя услуги – разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, на биоразградими и 

биоотпадъци. Тъй като в процес на подготовка е осигуряване на такива услуги, препоръчително е да 
бъдат регламентирани такива функции. 

���� Общината следва да възложи на конкретни лица функции за информиране на обществеността 
относно услугите във връзка с управлението на отпадъците, тъй като липсата на конкретна 
отговорност се отразява негативно на изпълнението на задълженията на кмета по чл. 19, ал. 3, т.13 от 
ЗУО за предоставяне на информация на обществеността чрез интернет страницата на общината, 
както и по друг подходящ начин.   

���� Квалификацията на служителите с функции за отпадъци е много добра и подходяща за изпълнение 
на възложените дейности. Ежегодно общината прилага мерки за повишаване на квалификацията чрез 
участие в специализирани обучения. Не се наблюдават проблеми, свързани с текучество или 

затруднения при набиране на персонал.  

���� В количествено отношение, броят на служителите за управление на отпадъците е недостатъчен, вкл. 

за обезпечаване на контролната дейност. Целесъобразно е община Силистра да потърси начини за 
увеличаване на човешките ресурси, а също и на материално-технически ресурси - техника за 
мобилно наблюдение, автомобил за контролната дейност на терен. 

���� Необходимо е община Силистра да изгради единна информационна система за управление на 
отпадъците, която да обхваща всички процеси и да позволява автоматизирано управление на 
данните, улеснявайки изготвянето на отчети, справки и др., и да  набира също и качествена 
информация чрез провеждане на периодични допитвания до населението относно тяхното мнение и 

препоръки за предоставяните услуги по управление на отпадъците. 

3.7. Информиране на населението по въпроси относно отпадъците 

���� Анализът на настоящата ситуация показва, че към момента информирането на населението и бизнеса 
относно управление на отпадъците е на незадоволително ниво. На сайта на общината не се 
публикува основна информация в достъпен формат за обхват и график на предоставяните услуги за 
отпадъци, за правата и задълженията на генераторите на отпадъци, за ползите и възможните начини 

за предотвратяване и разделно събиране на различни отпадъчни потоци и т.н.  

���� В периода до 2020 г. общината следва да изпълни мерки за подобряване на дейността си по 

информиране на обществеността и да провежда целенасочени кампании и мероприятия за 
мотивиране и участие на населението в предотвратяване и разделно събиране на отпадъци, като 

ежегодно отчита и анализира прилаганите мерки. За целта общината може да използва част от 
натрупаните средства от отчисления по чл.64 от ЗУО.   

3.8. Прогноза за образуваните отпадъци 

Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община Силистра за периода 2016-2020 

г. е изготвена въз основа на два компонента - демографска прогноза за периода 2016-

2020 г. и прогноза за нарастване нормата на натрупване на отпадъци на 1 жител. В 

следващите фигури са представени обобщените резултати. 
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Фигура 1. Демографска прогноза за община Силистра (бр. жители) 

 

 

Фигура 2. Прогнозна норма на натрупване за периода 2016-2020 г. (кг/ж./г.) 

 

Фигура 3. Прогнозни количества на образуваните битови отпадъци за община 

Силистра за периода 2016-2020 г. (тона) 

 

Прогнозираното намаление на общите количества на смесените битови отпадъци за 
община Силистра е резултат основно от: 
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- негативната прогноза за броя на населението; 

- нарастващите количества отпадъци, които ще се събират чрез системата за 
разделно събиране на отпадъците от хартия, картон, пластмаса, метали и 

стъкло, както и разделното събиране на други битови отпадъци, събирани до 

момента чрез смесените битови отпадъци. 

Прогнози относно постигане на целите за рециклиране на отпадъци от хартия, 

пластмаса, метал и стъкло, съгласно чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО 

Изготвените прогнози показват, че община Силистра ще е в състояние да изпълни 

заложените цели за рециклиране на отпадъците от хартия, пластмаса, метал и 

стъкло към 2018 г. и 2020 г., в случай че изпълни мерки за увеличаване на 
количествата разделно събрани отпадъци от тези фракции - чрез организациите по 

оползотворяване на отпадъци, пунктовете за вторични суровини, организирани 

периодични кампании, завършване и въвеждане в експлоатация на инсталация за 
предварително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране. 

Прогнози относно постигане на целите за разделно събиране и оползотворяване на 

битови биоотпадъци, с цели за 2016 г. и 2020 г.  

Направената прогноза показва, че в резултат от предприемането на мерки за 
разделно събиране и оползотворяване на зелените отпадъци от обществените зелени 

площи и градинските и дървесни отпадъци част от смесените битови отпадъци, 

община Силистра ще постигне нормативно заложените цели за разделно събиране и 

оползотворяване на битовите биоотпадъци към края на периода до 2020 г. за целта е 
необходимо да бъде завършено изграждането и въведена в експлоатация 
инсталацията за компостиране. Очакванията са до 2020 г. да се събират разделно и 

оползотворят около 3700 т битови биоотпадъци годишно, с което общината следва 
да преизпълни заложените цели от 50% от общо генерираните битови биоотпадъци 

през 2014 г. 

Прогнози относно постигане на целите за отклоняване на битови биоразградими 

отпадъци от депата 

Изготвената прогноза показва, че община Силистра има възможност да изпълни 

нормативно заложените цели за намаляване на количествата биоразградими 

отпадъци, които се депонират до 2020 г. при положение, че предприеме мерки за (1) 

оползотворяване на градинските отпадъци в състава на смесените битови отпадъци 

и зелените отпадъци от общинските паркове и градинки, вкл. доизграждане и 

въвеждане в експлоатация на инсталацията за компостиране и инсталацията за 
предварително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране и (2) 

увеличаване на количествата разделно събрани отпадъци от хартия и картон. 

Очаква се депонираните количества биоразградими отпадъци да намалеят с около 

40% от 2015 г. до 2020 г., достигайки по-малко от 7200 т/г. 

4. SWOT анализ 

В резултат на извършения комплексен анализ на съществуващото състояние за 
управление на отпадъците в община Силистра са дефинирани следните ключови 

вътрешни и външни фактори от гледна точка на общината като орган на местно 

самоуправление. 

Силни страни Слаби страни 
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� Налице е местна нормативна уредба, 
съответстваща на националното 

законодателство и регулираща 
управлението на отпадъците в общината. 

� Осигурените от общината услуги по 

временно съхранение, събиране и 

транспортиране на смесените битови 

отпадъци обхващат цялото население на 
общината. 

� Общината разполага с модерна 
инфраструктура за обезвреждане на 
смесените битови отпадъци. 

� Съществуват предпоставки за 
увеличаване на продължителността на 
използване на действащото регионално 

депо.  

� Нормата на натрупване на битови отпадъци е 
с по-неблагоприятни стойности 

едновременно от средната за страната и от 
средната за населени места с население 
между 25 000 и 50 000 ж. 

� Не се прилагат целенасочени мерки и 

стимули за насърчаване на 
предотвратяването и разделното събиране  
на отпадъци от страна на населението. 

� Липсва инфраструктура за предварително 

третиране преди депониране на смесените 
битови отпадъци и за оползотворяване на 
биоразградими отпадъци, в т.ч. биоотпадъци. 

� Нивото на услугите относно разделно 

събиране на опасни отпадъци от 
домакинствата и на масово разпространени 

отпадъци е незадоволително. 

Възможности 

� Съществуват нови екологосъобразни 

производствени технологии.  

� Налице са възможности за безвъзмездно 

финансиране на мерки за прилагане на 
йерархията за управление на отпадъците 
чрез държавния бюджет и европейските 
инвестиционни фондове.  

Заплахи 

� Ниски нива на доходите на населението. 

� Ниска екологична култура на населението. 

� Вероятно е  да се пристъпи към приемане на 
по-рестриктивни нормативни изисквания за 
отпадъците на европейско и национално 

равнище. 

5. Цели на Програмата и алтернативи за постигането им 

5.1. Подход при формулиране на целите в Програмата 

Формулирането на стратегическите и оперативните цели в Програмата е резултат от 
направените анализи на текущото състояние при управлението на отпадъците в община 
Силистра и SWOT-анализа, и отчитане на националните нормативни и стратегически 

документи.  

Стратегическите насоки за управление на отпадъците в община Силистра са в 
съответствие с целите на националната политика за управление на отпадъците и 

ефективно използване на ресурсите, респ. ЗУО и наредбите по прилагането му, които 

поставят пред общините следните количествени цели: 

� Подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи 

хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от 
други източници  

- най-късно до 1 януари 2020 г. - мин. 50 % от общото им тегло 

� Ограничаване на количеството депонирани биоразградими отпадъци 

- най-късно до 1 януари 2020 г. - до 35 % от общото количество на същите отпадъци, 

образувани в Република България през 1995 г. 
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� Разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци 

- до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, 

образувани в региона през 2014 г.   

� Повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци от 
строителството и от разрушаване на сгради, включително при насипни дейности чрез 
заместване на други материали с отпадъци, като отговорност на Възложителите на 
строителни дейности, както следва: 

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

- до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;  

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

Взети са предвид и предвижданията на националните стратегически документи в 
областта на отпадъците, включително: 

− Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.,  

− Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, 

предназначени за депониране 2010-2020 г., 

− Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване 
на територията на Р.България за периода 2011-2020 г., 

− Национален стратегически план за управление на утайките от ПСОВ  до 2020 г. 

Проучването на законодателната и стратегическата рамка и идентифицираните 
постижения и слаби страни поставиха фокус върху основните насоки за управление на 
отпадъците в община Силистра в периода до 2020 г. Откроиха се няколко ключови 

области, предопределящи стратегията за развитие на сектор отпадъци в общината. 

5.2. Стратегически и оперативни цели в Програмата 

Формулирани бяха четири стратегически цели. Към всяка стратегическа цел са 
формулирани една или повече оперативни цели, които в някои случаи допринасят 
косвено или пряко за постигане и на други стратегически цели. Оперативните цели са 
съотнесени към онази стратегическа цел, за чието постигане имат най-голям пряк 

принос. Оперативните цели за периода до 2020 г. са избрани въз основа на анализа на 
ситуацията в община Силистра и определят приоритетните посоки на развитие, които 

общината ще следва за постигане на стратегическите цели – както общи политики за 
управление на отпадъците, така и специфични политики за определени групи 

отпадъчни потоци, които изискват специално внимание. За изпълнение на всяка 
оперативна цел са посочени мерки, които общината планира да изпълни в периода на 
Програмата. Конкретните мерки са разписани в подпрограми със съответния план за 
действие. 

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 
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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 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 

За постигане на целите бяха анализирани алтернативни мерки, произтичащи от  
констатациите и заключенията от изготвените анализи на текущото състояние в 
управление на отпадъците в общината и прогнозите за отпадъците за периода до 2020 г. 
Избрани са такива мерки, чието изпълнение в най-висока степен гарантира изпълнение 
на всички задължения на общината, произтичащи от ЗУО и приложимите нормативни 

актове в сектор отпадъци, и допринася за постигане на целите на Програмата. Част от 
мерките са предопределени от вече започнати действия от страна на община Силистра 
във връзка с изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион 

Силистра, и по-специално строителството на сепарираща и на компостираща 
инсталация, рекултивация на стари сметища и др., чието довършване в периода на 
Програмата ще допринесе в голяма степен за изпълнение на целите.   

6. Мерки за постигане на целите 

Предвидените мерки са обособени в седем подпрограми, както следва: 

1. Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци 

2. Подпрограма за разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови 

отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса, стъкло и други масово разпространени отпадъци 

3. Подпрограма за разделно събиране и оползотворяване на битови биоразградими отпадъци, вкл. 

биоотпадъци 

4. Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депониране на отпадъци 

5. Подпрограма за управление на отпадъци от строителство и от разрушаване на сгради 

6. Подпрограма за повишаване на административния капацитет за управление на отпадъците 

7. Подпрограма за информиране и привличане на обществеността  

За всяка от седемте подпрограми е изготвен План за действие 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.). За всяка включена мярка 
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са представени индикативен бюджет и източници на финансиране, срок за реализация, 
индикатори за изпълнение и отговорност за изпълнението.  

Подпрограмите съдържат инвестиционни и неинвестиционни 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 общинския бюджет. 

Индикативният бюджет на Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на 
община Силистра е 4 923 873 лева, както следва:  

Индикативен бюджет на Програма за управление на отпадъците 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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6.1. Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци 

Оперативна цел: 

Нормата на натрупване на битови отпадъци нараства с по-бавни темпове от 

нарастването на брутната добавена стойност 

Предотвратяването на отпадъци стои най-високо в йерархията при управление на 
отпадъците.   

Предотвратяването на отпадъците е определено в европейското и съответстващото 

национално законодателство 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;  

• вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве; или  

• съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”. 

Намаляването на количествата образувани отпадъци се нарича количествено 

предотвратяване на отпадъци. Най-общо то включва: 

- избягване на формирането на отпадъци, например покупка на храна само в 

необходимите количества, 

- намаляване на количеството отпадъци, например компостиране на хранителни 

остатъци и градински клони, листа и др., 

- повторна употреба на стоки и продукти без допълнителната им обработка, 
например даряване на носени дрехи на лица или благотворителни организации, 

на компютри за училища, използване на стъклените опаковки на закупени 

продукти за съхранение у дома и т.н. 

Намаляването на съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите се 
нарича качествено предотвратяване на отпадъците.  

Двата аспекта са тясно свързани и не трябва да се разглеждат като независими, а по-

скоро като взаимно допълващи се.   

Предотвратяването на образуването на отпадъци означава да не възникват отпадъци, да 
не се произвеждат продукти, които после да трябва да бъдат рециклирани или 

обезвреждани, да се планира закупуването и потреблението на продукти така, че да се 
изхвърлят възможно най-малко отпадъци вследствие на потреблението. Различните 
възможности за третиране на отпадъците винаги са свързани с трудности и известни 

натоварвания за околната среда. Отпадъкът не изчезва просто така, а чрез депонирането 

и изгарянето, дори чрез оползотворяването и рециклирането, само се променя като 

вещество. В най-добрия случай отпадъците се оползотворяват, но дори и в този случай 
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възникват натоварвания поради употребата на енергия и вода за производствения 
процес. Поради това най-адекватното противодействие на проблемите с отпадъците са 
действията преди образуването на отпадъци, а именно предотвратяването на тяхното 

образуване.  

Едновременно с това, предотвратяването на отпадъци има принос към ефективното 

използване на ресурсите - увеличаването на времето на ползването на продуктите или 

пък повторната/многократната употреба на продукти, които обичайно се изхвърлят 
след единствена употреба, имат като резултат и намалено използване на ресурсите от 
природата. Следователно изпълнението на мерките за предотвратяване образуването на 
отпадъци допринася за постигане на европейските и националните цели за ефективно 

използване на ресурсите. В този контекст мерките за предотвратяване или 

минимизиране образуването на отпадъците и на свързаните с тях рискове за околната 
среда са от съществено значение за ограничаване изчерпването на първичните ресурси 

и климатичните промени. 

В съответствие с Рамковата директива за отпадъците на ЕС от 2008 г. и изискванията на 
Закона за управление на отпадъците, в края на 2014 г. Министерският съвет одобри 

първата Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци, като 

неразделна част от Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.  ЗУО 

изисква кметовете на общини да разработят и изпълняват програма за управление на 
отпадъците за територията на съответната община, съответстваща на структурата и 

съдържанието на Националния план. Като взе предвид тези изисквания, както и 

стремежа на общината да минимизира доколкото е възможно образуваните битови 

отпадъци, община Силистра разработи настоящата подпрограма за предотвратяване 
образуването на отпадъци като част от Програмата за управление на отпадъците до 

2020 г.  

В сравнителен план, през 2015 г. община Силистра е с по-неблагоприятни стойности на 
показателя „генерирани битови отпадъци на жител” както в сравнение със средните за 
страната, така и за сходни по размер населени места. Този показател е ключов за 
прилаганите политики за предотвратяване на битовите отпадъци, чието управление е 
пряко от компетенциите на общините.  

Изхождайки от целите на националната политика и от ситуацията в общината въз 
основа на направения анализ на текущото състояние, стратегическата цел на 
подпрограмата за предотвратяване на отпадъците е да се намали вредното въздействие  
на отпадъците чрез предотвратяване на образуването на отпадъци. Постигането на  
тази цел в рамките на програмния период ще означава, че нормата на натрупване на 
битови отпадъци в община Силистра ще нараства със значително по-бавни темпове от 
нарастването на брутния вътрешен продукт в общината. 

Постигането на посочената оперативна цел изисква приемането на общинска политика 
и пакет от мерки, които да доведат до съзнателно поведение за предотвратяване на 
отпадъците и намаляване на количествата образувани битови отпадъци. За общината, 
както и за страната като цяло, това са сравнително нови политики, изискващи 

целенасочени усилия за тяхното прилагане.     

В Приложение №4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО са изброени 16 примерни мерки за 
предотвратяване на отпадъци. Няколко от тези мерки са относими към компетенциите 
на общините и са оценени от гледна точка на приложимостта им в община Силистра. 
Въз основа на тези мерки и на многобройните добри практики за предотвратяване на 
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отпадъци в редица страни членки на ЕС, в периода на ПУО до 2020 г. община Силистра 
ще изпълнява мерки за намаляване на отпадъците, насочени в няколко посоки. 

1. Въвеждане на мерки за предотвратяване на отпадъците в ежедневната практика 

и дейността на общинската администрация 

Общината ще прилага подходящи мерки за намаляване на отпадъците, като увеличава 
дела на проведените зелени обществени поръчки, разширява обхвата на предоставяните 
електронни услуги, намалява използването на хартия и др.  

В своето съобщение „Обществени поръчки за по-добра околна среда” (COM (2008) 400) 

Европейската комисия определя зелените обществени поръчки като процедура, чрез 
която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи 

с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл, вместо 

продукти, услуги и строителни работи със същата основна функция, които иначе биха 
били предоставяни. В съобщението се препоръчва определяне на общи критерии за 
„зелените” обществени поръчки, като по този начин се постигне прилагане на единен 

подход от страните членки, за да не се нарушава конкуренцията на пазара на 
Общността. Комисията разработи и критерии за различни стоки и услуги, които тя 
счита за най-подходящи при възлагане на обществени поръчки за тези стоки и услуги. 

В контекста на обществените поръчки общината ще включва критерии за защита на 
околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци в обявите за обществени 

поръчки и в договорите, когато това е подходящо.  Настоящата подпрограма предвижда 
повишаване на капацитета на общинска администрация за подготовка и провеждане на 
"зелени“ обществени поръчки и разширяване на техния дял в общия брой провеждани 

поръчки от общината.   

Въвеждането на „електронна община”, освен преките положителни ефекти за 
гражданите и бизнеса, има значим принос към политиката за предотвратяване на 
отпадъци и ефективно използване на ресурсите. През последните години община 
Силистра непрекъснато подобрява обслужването на гражданите. В периода на 
Програмата усилията на общината ще се фокусират върху разширяване на 
предлаганите електронни услуги и тяхното популяризиране сред гражданите и 

фирмите. Въвеждането на услугите може да стане чрез ОП „Добро управление 2014-

2020 г.“, а популяризирането им ще се извършва в рамките на информационните 
кампании на общината, вкл. и като част от информационната дейност по управление на 
отпадъците. 

2. Провеждане на разяснителни кампании и предоставяне на информация, 

насочена към широката общественост като цяло или към специфични групи от 

потребители 

Същността на провежданите кампании ще бъде да се разяснява на широката 
общественост необходимостта от предотвратяване на отпадъците и да се 
популяризират различни практически действия, водещи до предотвратяване на 
отпадъците. Това може да се извършва чрез кампании в местните средства за масова 
информация, рекламни брошури, интернет сайта и пр. Целта на тези кампании е 
потребителят да е в състояние да взема информирано решение при пазаруване или при 

извършване на ежедневните дейности в домакинството с оглед предотвратяване на 
отпадъците и намаляване на тяхното количество. Например, в редица европейски 

градове се прилагат успешни кампании за намаляване количеството отпадъчна хартия, 
образувана от  разпространението на безплатни рекламни материали (чрез стикери „Не 
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на нежелана поща“). В допълнение, растящото място на информационните и 

комуникационните технологии в дома позволява на потребителите да избягват 
употребата на хартия, като се дава приоритет на електронните носители, независимо 

дали става дума за битови сметки или за друга информация, предоставена на хартиен 

носител. 

Информационните кампании ще се фокусират приоритетно към намаляване 
образуването на отпадъците от опаковки от хартия и картон, стъкло и пластмаса и 

биоразградимите отпадъци. Това произтича от анализа на морфологичния състав на 
битовите отпадъци, генерирани от домакинствата и от бизнеса в община Силистра. 
Данните показват, че отпадъците от опаковки са с най-голям относителен дял в общия 
отпадъчен поток. Относителният дял на биоразградимите отпадъци също е висок.    

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.  

3. Осигуряване на финансова подкрепа и икономически стимули за дейности, 

водещи до предотвратяване и до повторна употреба 

Община Силистра ще насърчава екологосъобразното поведение у гражданите и 

юридическите лица чрез подходяща финансова подкрепа и икономически стимули.  

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. 
Макар че домашното компостиране е мярка за предотвратяване, тя подпомага и 

изпълнението на целите за намаляване на количеството депонирани биоразградими 

отпадъци. В периода на Програмата Общината ще  предостави пилотно съдове за 
домашно компостиране на домакинства в квартали с ниско застрояване в гр. Силистра 
и ще провежда разяснителни мероприятия с цел насърчаване домакинствата да 
прилагат домашно компостиране, когато е приложимо. 

Удължаването на жизнения цикъл и повторната употреба на стоки и продукти е мярка, 
която води пряко до намаляването на количеството образувани отпадъци.  Община 
Силистра планира да осъществи проект за създаване на център за поправка и повторна 
употреба на стоки в гр. Силистра, като за целта ще търси партньорство с бизнеса на 
територията на общината и с неправителствени организации с интереси в областта на 
околната среда. 
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Индикатори за изпълнение 
Мерки/Дейности 

Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати Текущи Целеви 

Отговорност за 

изпълнение 

Подготовка и провеждане на  "зелени" 

обществени поръчки  

  Общински 

бюджет 
2017-2020  Брой проведени 

„зелени“ обществени 

поръчки ежегодно 

Към края на 2020 г. 
10% от 
обществените 
поръчки в общината 
са „зелени“ 

Кмет 

Провеждане на ежегодни 

информационни мероприятия за 
предотвратяване образуването на 
отпадъци, вкл. в рамките на 
Европейската седмица за намаляване на 
отпадъците 

15 000 Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

спонсорство от 
партньори  

грантови схеми 

ежегодно   Брой проведени 

мероприятия 

Брой участници 

Проведени най-

малко 4 

информационни 

кампании 

 

Н-к Отдел ИПОС 

съвместно със 
служител за 
връзки с 

обществеността 

Разпространение на разяснителни 

материали за прилагане на домашно 

компостиране 

3000 Общински 

бюджет 
2017-2019 Населението е 

информирано за 
ползите от 
домашното 

компостиране и 

техники за 
прилагането му 

Разпространени 

листовки 

Проведени минимум 

3 разяснителни 

мероприятия за 
домашно 

компостиране 

Брой / % обхванато 

население 

Н-к Отдел ИПОС 

съвместно със 
служител за 
връзки с 

обществеността 

Предоставяне на съдове за домашно 

компостиране на домакинства 
20 000 Общински 

бюджет, 

отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

2018-2020 

 

Предотвратени 

биоотпадъци чрез 
прилагане на 
домашно 

компостиране от 
домакинства 

Раздадени 200 

компостера 
В края на 2020 г. 
минимум 200 

домакинства 
прилагат домашно 

компостиране 

Зам.кмет 
„Устройство на 
територията“ 

Разработване и осъществяване на 
пилотен проект за създаване на център 

за поправки и повторна употреба на 
стоки на територията на гр. Силистра 

10 000 общински 

бюджет, 

грантови 

схеми/програми 

публично-

частно 

партньорство  

2018 Допълнително 

предотвратени 

отпадъци чрез 
предоставяне на 
услуги за 
удължаване на 
жизнения цикъл на 
стоки 

 Изпълнен пилотен 

проект 

Зам.кмет 
„Устройство на 
територията“ 

 



 

25 

 

6.2. 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 

Оперативна цел: 

Постигане на нормативно определената цел за подготовка за повторна употреба и 

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

Формулираната оперативна цел произтича от изискванията на Закона за управление на 
отпадъците и от анализа на данните за отпадъците в община Силистра. ЗУО изисква до 

1 януари 2020 г. общините да постигнат подготовка за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и 

стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 

на сто от общото им тегло, като целта се постига поетапно. Данните за отпадъците 
показват, че община Силистра не постига определената междинна цел към 1 януари 

2016 г. рециклиране на минимум 25% от общото тегло на отпадъците от хартия и 

картон, метал, пластмаса и стъкло. Съгласно направените прогнози, ако общината не 
предприеме допълнителни мерки, тя няма да постигне и крайната цел към 1 януари 

2020 г. за минимум 50% рециклиране на тези отпадъчни потоци.  

Общината е предприела частични действия в тази посока.  

Системите за разделно събиране на битовите отпадъци са обезпечени нормативно чрез 
Наредба за условията и реда за изхвърлянето, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 

битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, 

масово разпространени отпадъци и поддържане и опазване на чистотата на 

територията на община Силистра, приета с Решение № 1550 по Протокол № 58 от 
24.09.2015 г. на Общински съвет Силистра на основание чл. 22 от ЗУО. Наредбата 
включва разпоредби относно задълженията на физическите и юридическите лица и на 
общинската администрация, както и контрола за изпълнението, в т.ч. относно 

изискванията за разделно събиране на отпадъци от всички административни, 

промишлени и търговски сгради, големи търговски обекти и вериги, от чиято дейност 
се генерират големи количества отпадъци от опаковки. Съгласно Наредбата лицата, 
извършващи дейности с разделно събрани отпадъчни материали от хартия и картон, 

пластмаса, стъкло и метали, подлежат на регистрация в общинска администрация и са 
задължени ежегодно да представят пред кмета на общината отчет за количествата 
разделно събрани и предадени за рециклиране битови отпадъци. 

В потока на битовите отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло се 
включват и отпадъците от опаковки от тези отпадъци. Системите за разделно събиране 
и рециклиране на отпадъците от опаковки се прилагат и финансират чрез схемите за 
„разширена отговорност на производителя” от организации по оползотворяване на 
масово разпространени отпадъци и допринасят за постигане от общините на целите за 
рециклиране на битовите отпадъци. От 2008 г. на територията на гр. Силистра, а от 
септември 2016 г. и в с. Айдемир, се прилага разделно събиране на отпадъци от 
опаковки от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло. Общината е сключила договор 

с колективна организация за оползотворяване „Екопак България“ АД, като 

организацията осъществява дейността изцяло за своя сметка. Общият обем на 
разположените контейнери отговаря на изискванията на Наредбата за опаковки и 

отпадъците от опаковки спрямо обслужвания брой население. Разделно събраните 
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отпадъци чрез цветните контейнери обаче са в много малки количества и е необходимо 

да се подобри ефективността на системата. 

На територията на община Силистра функционират площадки за изкупуване от 
гражданите на разделно събрани битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса 
и стъкло (т.нар. пунктове за вторични суровини), за които РИОСВ Русе е издала 
разрешителни и регистрационни документа за дейности с отпадъци. Необходимо е 
общината да поддържа актуален регистър на тези площадки и да упражнява ефективен 

контрол за представяне на годишни отчети от притежателите на тези площадки.    

За изпълнение на целите за рециклиране на битови отпадъци от хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло се отчитат и НУБА и ИУЕЕО. Община Силистра не е сключила 
договори с организации за разделно събиране и предаване за рециклиране на тези 

масово разпространени отпадъци.  

Община Силистра е предприела проучвателни действия за изграждане на общински 

площадки за безвъзмездно предаване от граждани и юридически лица на разделно 

събрани отпадъци, на които домакинствата ще могат да предават безвъзмездно и 

разделно събрани отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло и НУБА и 

ИУЕЕО. Така чрез доброволно участие на гражданите и на юридическите лица ще се 
намали количеството депонирани отпадъци и ще се увеличат предадените за 
рециклиране битови отпадъци. 

В етап на строителство е инсталация за сепариране на смесените битови отпадъци 

преди депониране. Строителството й се забави съществено. Общината трябва да 
осигури финансиране и да завърши изграждането и пускането в експлоатация на 
инсталацията в периода на настоящата ПУО.    

Предвид съществуващата ситуация, общината трябва да предприеме мерки, за да 
увеличи количествата разделно събрани, подготвени за повторна употреба и предадени 

за рециклиране отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло. Мерките в тази 

посока за много важни и от гледна точна на намаляване на разходите за управление на 
отпадъците в общинския бюджет и съответно тежестта на такса битови отпадъци за 
жителите на общината. При постигане на целите за рециклиране общината ще заплаща 
с 50% по-малко отчисления на тон депониран отпадък. По този начин ще се намалят 
разходите за отчисления за депониране, които съгласно чл. 66, ал. 1, т. 3 от Закона за 
местните данъци и такси се включват в разходите при определяне на такса битови 

отпадъци. 

За увеличаване на количествата рециклирани битови отпадъци е важно да се 
осъществява планов и стриктен контрол за спазване на изискванията, посочени в 
общинската наредба за отпадъците, който контрол да обхваща както изпълнение на 
задълженията на различните групи генератори да събират разделно, така и 

задълженията на всички фирми с разрешителни по ЗУО на територията на общината да 
представят в общината отчети за количествата разделно събрани и предадени за 
последващо оползотворяване битови отпадъци.  

От ключово значение за увеличаване на количествата разделно събрани отпадъци от 
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло са целенасочените действия за 
информиране и мотивиране на населението да участва в разделното събиране на 
отпадъците. В периода на настоящата ПУО, общината ще организира нарочни 

мероприятия за събиране на отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло за 
различни целеви групи, вкл. с подходящи стимули, в допълнение на информационно-

образователните мерки за управление на отпадъците. 
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Предвид гореизложеното, мерките в настоящата Подпрограма са насочени към 

увеличаване на количествата разделно събирани и рециклирани отпадъци от хартия и 

картон, метал, пластмаса и стъкло чрез осигуряване на инфраструктура за сепариране 
на смесените битови отпадъци преди депониране, прилагане на различни форми за 
обхващане на всички генератори на отпадъци за събиране на тези потоци отпадъци и 

строга отчетност на количествата. 

В Подпрограмата не са включени мерки, които имат пряка връзка с постигане на 
оперативната й цел, но са тематично отнесени в Подпрограмата за подобряване на 
административния капацитет и Подпрограмата за информиране и привличане на 
обществеността, тъй като са хоризонтални по характер и допринасят за постигането на 
няколко стратегически цели на ПУО.   

 



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 
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Индикатори за изпълнение 
Мерки/Дейности 

Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 
Очаквани резултати 

Текущи Целеви 

Отговорност за 

изпълнение 

Въвеждане в действие  на общинска 
площадка за предаване на разделно 

събрани битови отпадъци от 
домакинствата и  подобни на 
домакинствата източници  

12 000 Общински 

бюджет 
2017 Увеличаване на 

количеството 

разделно събрани 

битови отпадъци  

 Площадката е 
функционираща 

Зам.кмет 
„Устройство на 
територията“ 

Изграждане на сепарираща 
инсталация за предварително 

третиране на смесени битови 

отпадъци 

533 000
1
 Общински 

бюджет 

Държавен 

бюджет 
/ПУДООС  

2018 Увеличени количества 
сепарирани преди 

депониране и 

предадени за 
рециклиране битови 

отпадъци  

 Пусната в 
експлоатация 
сепарираща 
инсталация 

Кмет 

Контрол върху изпълнение на 
разпоредбите на общинската 
нормативна уредба2 относно 

представяне на отчети от ООп, фирми 

и други юридически лица за разделно 

събрани и предадени за рециклиране 
отпадъци 

 Общински 

бюджет 
постоянен Налична база данни за 

количествата разделно 

събрани отпадъци на 
територията на 
общината 

%  задължени лица, 
представили пълни 

отчети в 
предвидените срокове 

Всички задължени 

лица са 
представили 

навременна и пълна 
информация 

Н-к Отдел 

ИПОС 

 

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 

 Общински 

бюджет 
постоянен Изготвен доклад до 

кмета  за резултатите 
от осъществения 
контрол  

Брой осъществени 

тематични проверки 

Ежегоден отчет за 
извършените 
проверки  

 

Осъществени 

всички планирани 

проверки 

Н-к Отдел 

„Инспекторат“ 

Сключване на договор с организации 

за оползотворяване на НУБА   

 Общински 

бюджет 
2017 Увеличени количества 

разделно събирани и 

предадени за 

Етапи на проучване и 

сключване на 
договора 

Сключен договор с 
ООп на НУБА 

Зам.кмет 
„Устройство на 
територията“ 

                                                 
1
 Стойността е индикативна и ще бъде уточнена след технически анализ на извършените СМР и изготвяне на количествено-стойностни сметки за оставащите 
СМР. 
2
 Наредба за условията и реда за изхвърлянето, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и 

строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на община Силистра, приета с Решение № 1550 по Протокол № 58 от 24.09.2015 г. 



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 
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Индикатори за изпълнение 
Мерки/Дейности 

Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 
Очаквани резултати 

Текущи Целеви 

Отговорност за 

изпълнение 

рециклиране метални 

битови отпадъци 

Сключване на договор с 
организацията за оползотворяване на 
ИУЕЕО 

 Общински 

бюджет 
2017 Увеличени количества 

разделно събирани и 

предадени за 
рециклиране метални 

битови отпадъци 

Етапи на сключване 
на договора 

Сключен договор с 
ООп на ИУЕЕО 

Зам.кмет 
„Устройство на 
територията“ 

Провеждане на кампании на разделно 

събиране на отпадъци от хартия и 

картон, метал, пластмаса и стъкло 

32 000 Общински 

бюджет, 

Отчисления по 

чл.64 ЗУО 

2017-2020 Повишено участие на 
населението в 
разделно събиране на 
отпадъците 

Брой кампании по 

видове 

Брой участващи 

домакинства/етажни 

собствености/училища 
и др. целеви групи 

Проведени 8 

кампании 

Количество 

разделно събрани 

отпадъци 

Н-к Отдел 

ИПОС 

съвместно с 
връзки с 

обществеността 

 

 

 

 



 

30 

 

6.3. Подпрограма за разделно събиране и оползотворяване на битовите 

биоразградими и биоотпадъци 

 

Оперативна цел: 

Постигане на нормативно определените цели за биоразградимите, вкл. за 

биоотпадъците 

Биоразградими са всички битови отпадъци, които имат способността да се разграждат 
анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и 

други. ЗУО постави пред общините конкретни и поетапни количествени цели за 
отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата за битови отпадъци в 
съответствие с европейското законодателство. До 31 декември 2020 г. общините 

трябва да ограничат количеството депонирани биоразградими битови отпадъци 

до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република 

България през 1995 г. 

Биоотпадъците са част от биоразградимите битови отпадъци, и по-конкретно 

отпадъците от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от 
домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, 

както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост. В 

края на 2013 г. с Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците за общините беше 
въведена цел до 31 декември 2020 г. не по-малко от 50 на сто от количеството на 

битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г. да бъдат разделно 

събирани и оползотворявани. 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.  

Преработените чрез домашно компостиране биоотпадъци се считат от 
законодателството за предотвратени отпадъци, което подпомага изпълнението на 
целите за намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци, но не се 
отчитат за изпълнение на целите за биоотпадъците. 

Важна предпоставка за значителното подобряване на управлението на 
биоразградимите, в т.ч. на биоотпадъците в общината  и постигане на посочените цели 

са вече предприетите от общината мерки: 

� задълбочен анализ на отпадъците, осъществен за целите на разработване на 
настоящата програма за управление на отпадъците; 

� възложен морфологичен анализ на смесените битови отпадъци, който да даде 
точна информация за генерираните биоразградими и биоотпадъци по отделни 

отпадъчни потоци в състава на смесените битови отпадъци; 

� започнало строителство на инсталация за компостиране на  зелените 
биоотпадъци.   

Резултатите от изготвените за целите на ПУО анализ на битовите отпадъци и 

прогнозите за отпадъците в община Силистра показват, че към края на 2015 г. 
общината не изпълнява целите за отклоняване от депата на биоразградимите отпадъци 

и за рециклиране на биоотпадъците.  
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За да изпълни нормативно определените цели за разделно събиране и оползотворяване 
на битовите биоотпадъци за 2020 г., общината трябва да предприеме мерки за 
увеличаване на количествата разделно събрани и оползотворени зелени биоотпадъци от 
обществените паркове, улици и градини и градинските отпадъци от домакинствата.  

Прогнозата за образуваните в общината смесени битови отпадъци по морфологичен 

състав показва, че за да се постигнат целите е достатъчно да се предприемат мерки, 

обхващащи зелените отпадъци (в състава на смесените битови отпадъци и от 
обществените паркове и градини). Разделното събиране на хранителните отпадъци е 
необосновано, още повече, че за периода на Програмата не се очаква да се въведе в 

експлоатация анаеробна инсталация за хранителни отпадъци в регион Силистра. 
Ключови действия, които общината трябва да предприеме в тази посока, са 
доизграждане на компостиращата инсталация, закупуване на съдове и техника за 
разделно събиране на градинските биоотпадъците от домакинствата и обществените 
пространства, регламентиране на ред и график за разделното им събиране и провеждане 
на информационна кампания сред жителите на общината за ползите и необходимостта 
от разделно събиране на градинските отпадъци.  

С цел избягване на дублиране, в Подпрограмата не са включени мерки, които имат 
пряко отношение към постигане на специфичната й цел, но са включени в 
Подпрограмата за укрепване на административния капацитет и Подпрограмата за 
информиране и привличане на обществеността, тъй като имат хоризонтален характер и 

допринасят за постигането на специфичните цели на повече подпрограми и на 
стратегическите цели на Програмата като цяло.  

Пряко отношение към постигане на целта на настоящата Подпрограма имат и 

включените в предходната Подпрограма мерки за подобряване на рециклирането на 
битовите отпадъци от хартия и картон, включително и опаковки от хартия и картон, тъй 

като те са едновременно и биоразградими отпадъци и спомагат за изпълнението на 
целите за намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци.   

Мерките за биоразградимите отпадъци са едновременно и мерки за намаляване и 

предотвратяване на емисиите на метан от депата за битови отпадъци и в този контекст 
изпълнението на мерките в тази Подпрограма ще има принос за изпълнение и на 
националните цели за биоразградимите отпадъци, както и целите за намаляване на 
парниковите газове в съответствие с Третия национален план по изменение на климата 
до 2020 г. 
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Индикатори за изпълнение 
Мерки/Дейности 

Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати Текущи Целеви 

Отговорност за 

изпълнение 

Доизграждане на съоръжение за 
компостиране на зелените отпадъци  

380 000 
3
 Общински 

бюджет 

Държавен 

бюджет/ПУДООС 

2018 Увеличени 

количества 
оползотворени и 

отклонени от 
депониране 
битови отпадъци 

Етапи на изпълнение 
в съответствие с 
одобрения проект 

Компостиращата 
инсталация е 
въведена в 
експлоатация 

Зам.кмет  
„Устройство 

на 
територията“ 

Провеждане на своевременна активна 
разяснителна кампания сред 

населението и юридическите лица, 
обхванати от системата за разделно 

събиране на биоотпадъците   

3000 Общински 

бюджет 

Отчисления по 

чл.64 от ЗУО 

2017-2018 Населението и 

юридическите 
лица са 
запознати със 
схемата за 
разделно 

събиране на 
биоотпадъците и 

ползите от нея 

Етапи на подготовка 
на информационната 
кампания 

Дейностите по 

информационната 
кампания са 
изпълнени 

Отдел ИПОС 

Въвеждане на система за разделно 

събиране на зелени биоотпадъци 

170 000 Общински 

бюджет 

 

2018 Увеличени 

количества 
разделно 

събрани зелени 

биоотпадъци 

Закупени съдове и 

транспортна техника 

Издадена заповед на 
кмета с график и 

местоположение на 
съдовете 

Въведена система за 
разделно събиране и 

транспортиране на 
зелените 
биоотпадъци 

Зам.кмет 

„Устройство 

на 
територията“ 

Контрол върху изпълнение на плана за 
осигуряване на качеството на 
компоста, след въвеждане в 
експлоатация на компостиращата 
инсталация 

 Общински 

бюджет 
2019-2020 Произведеният 

компост 
отговаря на 
изискванията 

Приложени мерките и 

процедурите от плана 
за осигуряване на 
качеството на 
компоста 

Всички процедури и 

мерки за 
осигуряване на 
качеството на 
компоста се 
прилагат 

Отдел ИПОС 

                                                 
3
 Тази стойност е индикативна и ще се уточни след изготвянето на количествено-стойностни сметки за остатъчните СМР 



 

33 

 

6.4. Подпрограма за намаляване на риска от депониране на отпадъците 

Оперативна цел: 

Рискът от депониране на отпадъците се управлява съобразно нормативните 

изисквания 

Депонирането на отпадъците стои на най-ниско ниво в йерархията на управление на 
отпадъците, въведена с европейското и с националното законодателство. Тъй като все 
още депонирането на отпадъци 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.  

Община Силистра изпълнява мерки, чрез които се постига намаляване на рисковете за 
околната среда и за човешкото здраве от депонираните отпадъци.  

- Общината депонира отпадъците на регионално депо, което отговаря на всички 

изисквания на нормативната уредба и европейските стандарти. 

- Общината извършва рекултивация на старите общински сметища, закрити след 

влизане в експлоатация на регионално депо Силистра. 

- Община Силистра с подкрепата на другите общини от РСУО Силистра 
изпълнява всички нормативни изисквания за закриване и рекултивация на 
запълнените клетки на регионалното депо. Общината има изготвен и 

остойностен проект с влязло в сила решение за строеж и предстои избор на 
изпълнител и дейности за рекултивацията на запълнената и закрита клетка 1 на 
депото. 

- След като организираното сметосъбиране обхвана 100% от населението в 
общината, драстично намаля изхвърлянето на битови отпадъци на 
нерегламентирани места, но все още на места се появяват нерегламентирано 

изхвърлени отпадъци. 

В периода до 2020 г. община Силистра ще продължи да изпълнява мерки за 
екологосъобразно депониране на отпадъци. Мерките ще включват: 

� Предотвратяване на депонирането доколкото е възможно на опасни битови 

отпадъци чрез разделното им събиране и предаване за обезвреждане, в т.ч. и 

чрез изграждане на общински площадки по чл.19, ал.3 т.11 от ЗУО, на които ще 
се предават и опасни отпадъци от бита; 

� Довършване на извършваната рекултивация на общинските сметища в с. 
Айдемир и с. Калипетрово; 

� Техническа и биологическа рекултивация на клетки 1 и 2 на регионалното депо 

и извършване на следексплоатационни грижи и мониторинг; 

� Своевременно отстраняване и почистване на възникващи нерегламентирани 

сметища. 

Община Силистра има и функции във връзка с управление на утайките от ПСОВ. На 
територията на общината от средата на 2016 г. действа една ПСОВ, утайките от която 

се транспортират на регионалното депо, където една част се използват за запръстяване, 
а останалите се депонират. Обезвреждането на утайките чрез депониране е най-

неекологичен вариант за управление на утайките и съгласно Националния 
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стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за 
отпадъчни води на територията на Р България за периода 2014-2020 г., то трябва да 
бъде намалено и преустановено, като целта е нулево депониране на утайки от ПСОВ 

през 2020 г. Тази тенденция следва да увеличи натиска върху операторите на ПСОВ да 
търсят алтернативни методи за обезвреждане на утайките. Националният план за 
управление на утайките предвижда за целия регион на РИОСВ Русе, вкл. област 
Силистра, управлението на утайките към 2020 г. да включва следните методи: 75% - за 
вторично гориво и 25% - за рекултивация на земя. 

В периода на ПУО община Силистра заедно с ВиК оператора и останалите обслужвани 

от него общини ще конкретизира прилагането на предвидените варианти за 
оползотворяване на утайките от ПСОВ. 
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Индикатори за изпълнение 
Мерки/Дейности 

Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати Текущи Целеви 

Отговорност за 

изпълнение 

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 

20 000 ПУДООС 2017 предотвратен риск 

от стари 

замърсявания с 
отпадъци 

етапи на възлагане и 

осъществяване на 
проекта 

Акт за 
приключване на 
обекта 

Отдел ИПОС 

Техническа и биологична 
рекултивация на клетка 1 с прекратена 
експлоатация на регионално депо 

Силистра 

810 872 Отчисления по 

чл.60 от ЗУО 

Държавен 

бюджет 

 

2020 Изпълнени 

екологични 

изисквания за 
рекултивация на 
закрити сметища 

Етапи на 
осъществяване на 
проекта 

Акт за 
приключване на 
обекта 

Зам.кмет 
„Териториално 

устройство и 

общинска 
собственост“ 

Техническа и биологична 
рекултивация на клетка 2 след 

закриването й 

720 000
4
 Общински 

бюджет 

Отчисления по 

чл. 60 от ЗУО 

Държавен 

бюджет/ПУДООС 

2020 Изпълнени 

екологични 

изисквания за 
рекултивация на 
закрити сметища 

Етапи на 
осъществяване на 
проекта 

Акт за 
приключване на 
обекта 

Зам.кмет 
„Териториално 

устройство и 

общинска 
собственост“ 

Своевременно почистване на 
новообразувани нерегламентирани 

сметища 

25 000 Общински 

бюджет  

Отчисления по 

чл.60 от ЗУО 

  

постоянен Предотвратен е 
рискът за околната 
среда и човешкото 

здраве от 
нерегламентирани 

сметища  

Брой почистени 

нерегламентирани 

сметища 

Закрити и 

санирани всички 

нерегламентирани 

сметища  

Отдел ИПОС 

                                                 
4
 Сумата е индикативна и ще бъде конкретизирана при подготовка на проекта за рекултивация. 
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Индикатори за изпълнение 
Мерки/Дейности 

Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати Текущи Целеви 

Отговорност за 

изпълнение 

Изготвяне на инвестиционен проект в 
работна фаза за изграждане на 
четвърта клетка на регионалното депо 

7500 Общински 

бюджет 
2017 Осигурен проект за 

строителство на 
четвърта клетка на 
регионалното депо  

Етапи на възлагане и 

изпълнение на 
проектирането 

Одобрен проект   Зам.кмет 
„Териториално 

устройство и 

общинска 
собственост“ 

Изграждане на четвърта клетка на 
регионалното депо 

2 000 000
5
 Общински 

бюджет 

Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

Държавен 

бюджет/ПУДООС 

2020 Разширен 

капацитет на 
регионалното депо 

Етапи на възлагане и 

изпълнение на СМР 

Изградена клетка 4 Зам.кмет 
„Териториално 

устройство и 

общинска 
собственост“ 

Съгласуване между община Силистра, 
ВиК оператора и останалите 
обслужвани от оператора общини на 
план с конкретни направления за 
оползотворяване на утайките от ПСОВ 

Силистра 

  Общински 

бюджет 
2017 Утайките се 

оползотворяват 
съобразно приетия 
план за управление 
на утайките 

Етапи на проучването Одобрен план за 
оползотворяване 
на утайките 

Отдел ИПОС 

 

 

                                                 
5
 Стойността е индикативна и ще бъде прецизирана след изготвяне на инвестиционния проект в работна фаза 
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6.5. Подпрограма за управление на отпадъци от строителство и 

разрушаване на сгради 

Оперативна цел: 

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци от 

строителство и разрушаване 

Съгласно ЗУО общините имат ангажименти за организиране на събирането, 

включително разделно, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци 

от ремонтна дейност на домакинствата. Общините имат ангажименти за управление на 
строителните отпадъци и в случаите, когато общината е възложител на строителни 

дейности или на дейности по разрушаване на сгради, включително принудително 

премахване на строежи, както и в случаите, когато общинската администрация е 
компетентна да одобрява и разрешава инвестиционните проекти, и по-конкретно – 

одобрението на плановете за управление на отпадъците като неразделна част от 
инвестиционните проекти.  

Както в преобладаващия брой общини в страната, така и в община Силистра 
управлението на строителните отпадъци изисква допълнителни усилия, за да се 
подобри йерархията на управление и на този поток отпадъци. На територията на 
общината и на останалите общини членки на РСУО Силистра няма изградени 

инсталации за оползотворяване на строителни отпадъци и те се депонират на 
регионалното депо. Тъй като отчисленията за депониране на строителни отпадъци 

нарастват прогресивно в годините, за гражданите и бизнеса, както и за общината като 

възложител на строителни дейности ще бъде по-изгодно поне част от отпадъците от 
строителство и от разрушаване на сгради да се отклоняват от депониране. Община 
Силистра е изготвила задание за предпроектни проучвания за обособяване на площадка 
за оползотворяване на ОСР, както и за съхранение на земни маси. Към настоящия 
момент все още не е възложено изпълнението на предпроектните проучвания. 

Мерките в настоящата Подпрограма за управление на строителните отпадъци са 
насочени в следните направления: 

���� Осигуряване на площадка за временно съхранение на разделно селектирани 

отпадъци при разрушаване на сгради, които могат да се ползват повторно (тухли, 

керемиди и други) и да се предоставят на желаещи домакинства, да се използват за 
обратни насипи и рекултивационни дейности или да се оползотворяват по друг 
подходящ начин. Необходимо е при събаряне на сгради отпадъците да се разделят 
селективно с оглед възможността за повторната им употреба. Възможно е като част 
от социалната политика общината да предоставя на желаещи домакинства годни за 
повторна употреба селектирани строителни материали. Също така е възможно част 
от строителните отпадъци, в т.ч. и от ремонтни дейности на домакинствата, 
генерирани на територията на общината, да се съхраняват временно на определен и 

отреден за целта терен и впоследствие да се използват за обратни насипи, 

рекултивационни дейности на стари кариери и други подходящи начини на 
оползотворяване. Прилагането на такъв подход ще спести разходи на общината за 
транспортиране и депониране на строителни отпадъци на регионалното депо 

Силистра – както строителни отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата, 
които се изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци, така и от 
строителни дейности на общината като възложител на такива дейности.   
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���� Провеждане на срещи с бизнеса от строителния бранш и със съседни общини 

членки на РСУО Силистра за възможни варианти за обслужване на общини от 
региона и възможни схеми за публично-частно партньорство.  

���� Извършване на предпроектни проучвания за обособяване на терен и инсталиране на 
подходяща техника за рециклиране на строителни отпадъци, като се разгледат 
алтернативни варианти за местоположение на площадката - на регионалното депо, 

на съществуваща площадка за временно съхранение на строителни отпадъци.  



Подпрограма за управление на отпадъци от строителство и разрушаване на сгради 
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Индикатори за изпълнение 
Мерки/Дейности 

Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати Текущи Целеви 

Отговорност за 

изпълнение 

Регламентиране на реда и условията за 
събиране и транспортиране от общината 
на строителни отпадъци от текущи 

ремонтни дейности на домакинствата 

 Общински 

бюджет 
2017 Осигурена услуга 

за домакинствата за 
транспортиране на 
строителни 

отпадъци от 
ремонтна дейност 

 Изготвен проект  на 
заповед на кмета на 
общината 

Издадена заповед 

на кмета на 
общината 

Зам.кмет 
„Устройство на 
територията“ 

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   

14 000 Общински 

бюджет 

публично-

частно 

партньорство 

2018 Общината е 
осигурила 
възможност за 
оползотворяване на 
строителните 
отпадъци  

Етапи на възлагане и 

провеждане на 
анализите и 

подготовка на 
документите 

Одобрени 

резултати от 
проучването и 

подготвени 

документи  

Зам.кмет  
„Устройство на 
територията“ 

Определяне на площадка и 

регламентиране на ред за предаване и за 
получаване на селектирани при 

разрушаването на сгради годни за втора 
употреба строителни материали 

5000 Общински 

бюджет 
2017 Общината е 

осигурила в 
дългосрочен план 

повторна употреба 
на годни за 
повторна употреба 
строителни 

материали 

Етапи на осигуряване 
на площадката и 

разработването на 
правила 

Площадката е 
функционираща 

Издадена заповед  

Зам.кмет  
„Устройство на 
територията“ 
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6.6. Подпрограма за повишаване на административния капацитет за 

управление на отпадъците 

Оперативна цел:  

Подобряване на административния капацитет за организация и управление на 

отпадъците 

Мерките в настоящата подпрограма са насочени към развитие на административния 
капацитет, необходимостта от които произтича най-вече от развиващото се национално 

законодателство в сектор отпадъци, националните политики за непрекъснато 

повишаване на квалификацията и учене през целия живот и от някои пропуски в 

капацитета на общината, идентифицирани в резултат на извършения анализ на 
текущото състояние.  

Включените мерки са обединени около ключови оперативни цели за укрепване на 
административния капацитет на община Силистра за управление на отпадъците. 

� Осигуряване на общински нормативни и вътрешно-ведомствени документи и 

процедури, които да гарантират законосъобразно и ефикасно изпълнение на 
дейностите с отпадъци. 

Анализът на текущото състояние показва, че община Силистра е обезпечила 
нормативно определените правомощия и отговорности на кмета на общината в 
сферата на управление на отпадъци чрез функциите на дирекциите в структурата на 
общинската администрация. Общината има капацитет и натрупан опит в 
разработване на общински програмни документи, включително в областта на 
управление на отпадъците. В Подпрограмата са включени мерки, които ще 
гарантират, че общината ще привежда своевременно общинската нормативна 
уредба в съответствие с развитието и промените в националното законодателство в 
сектор отпадъци и със специфичните потребности, идентифицирани в общината и 

че изпълнението на Програмата се наблюдава и оценява. 

� Информационно осигуряване на управлението на отпадъците  

Важна предпоставка за осъществяване на качествени анализи, правилно планиране 
и ефективен контрол върху всички процеси и дейности по управление на 
отпадъците е осигуряването на достатъчно и надеждни данни за количествата, 
състава, събирането, оползотворяването и обезвреждането на различните потоци 

отпадъци.  

Общината е предприела действия и е създала добра основа за осигуряване на 
информационна обезпеченост на управлението на отпадъците, като е изградила база 
данни относно количествата отпадъци по видове и отчетност относно дейностите по 

събиране и извозване на отпадъците, вкл. за събраните количества смесени битови 

отпадъци по населени места. С оглед осъществяване на мониторинг и докладване на 
изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци и целите за разделно 

събиране и оползотворяване на биоотпадъци и отклонени биоразградими отпадъци 

от депониране, е необходимо да се изгради единна информационна система за 
отпадъци, която ще интегрира данни от различни източници, дейности и потоци 

отпадъци и ще осигурява възможности за изготвяне на анализи, прогнози и вземане 
на информирани решения. Информационната система ще улесни проследяване на 
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напредъка по изпълнението на настоящата Програма за управление на отпадъците и 

на възложените в националното законодателство цели за отпадъците.  

� Обезпечаване на системите за управление на отпадъците в общината с достатъчно 

на брой квалифицирани служители и развитие на квалификацията на служителите с 
функции в областта на отпадъците.  

В количествено отношение броят на служителите с функции за управление на 
отпадъците в общината е недостатъчен. С оглед растящите отговорности на 
общините в тази област, на необходимостта от сериозни мерки за постигане на 
нормативно определените цели до 2020 г. и на въвеждането на информационна 
система за отпадъците, необходимо да се обезпечи ефективното функциониране на 
системите чрез осигуряване на достатъчно персонал и определяне на 
отговорностите. В периода на ПУО ще е необходимо също да се провежда обучение  
както по теми, идентифицирани като необходими във връзка с мерките, включени в 
другите подпрограми, така и по теми, за които ще възниква потребност в периода на 
изпълнение на Програмата.  

� Техническо обезпечаване на служителите за управление на отпадъците 

Изготвеният анализ идентифицира необходимост от подобряване на техническото 

обезпечаване на контролната дейност – закупуване на GPS техника и автомобил за 
контролната дейност на терен. 

Мерките в Подпрограмата за повишаване на административния капацитет имат 
хоризонтален характер и тяхното изпълнение ще допринесе за постигане на всички 

стратегически цели на Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община 
Силистра. Изпълнението на планираните мерки ще допринесе за постигане на такова 
управление на отпадъците, което ще гарантира чиста и безопасна околна среда за 
жителите на общината.  
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Индикатори за изпълнение 
Мерки/Дейности 

Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати Текущи Целеви 

Отговорност за 

изпълнение 

Приемане на промени в общинската 
нормативна уредба съобразно 

развитието и изискванията на 
националното законодателство и 

местните политики за отпадъци 

 Общински 

бюджет 
Постоянен Нормативна 

осигуреност  
Брой 

приети/допълнени 

документи 

 Зам. кмет 
„Устройство на 
територията“ 

Общински съвет 

Въвеждане на информационна система 
за управление на отпадъците  

48 000 Общински 

бюджет 
2017-2018 Изградена 

информационна 
система за 
управление на 
отпадъците 

Етапи на 
разработване и 

въвеждане на  
информационната 
система 

Функционираща 
информационна 
система за 
управление на 
отпадъците 

Кмет 

Провеждане на обучение за 
ползвателите за работа с  
информационната система 

 Общински 

бюджет 
2017 - 2018 Служителите в 

администрацията и 

другите ползватели 

имат умения да 
работят със 
системата 

Брой обучени 

ползватели 

Всички, които 

ползват/ работят с 
информационната 
система, са 
обучени съобразно 

ниво на достъп 

Секретар на 
община 

Провеждане на обучение относно 

изискванията за управление на 
биоотпадъците 

 В рамките на 
проекта за 

изграждане на 
съоръжение за 
компостиране  

2017-2018 Повишена 
квалификация и 

умения на 
служителите 

Брой проведени 

обучения 
Брой обучени 

служители 

Зам.кмет 
„Устройство на 
територията и 

строителство“ 

Участие на служител/и от общинска 
администрация с функции за подготовка 
и провеждане на обществени поръчки в 
обучение относно "зелени“ обществени 

поръчки.   

 Общински 

бюджет 

Грантови 

програми и 

схеми 

 Подобрен капацитет 
за провеждане на 
зелени обществени 

поръчки 

 Брой обучени 

служители 

Секретар на 
общината 
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Индикатори за изпълнение 
Мерки/Дейности 

Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати Текущи Целеви 

Отговорност за 

изпълнение 

Провеждане на  обучения за 
поддържане и повишаване на 
квалификацията на служителите в 
общинска администрация и структурни 

звена  с функции за отпадъците. 

3500 Общински 

бюджет 

Грантови 

програми и 

схеми 

Постоянен Повишена 
квалификация на 
персонала 

Брой проведени 

обучения 
Брой проведени 

обучения 
Секретар на 
общината 

Изготвяне и публикуване на ежегоден 

отчет за контролната дейност по 

спазване на изискванията на Наредбата 
за управление на отпадъците  

 Общински 

бюджет 
2017-2020 подобрена 

отчетност на 
контролната 
дейност 

Брой планирани 

проверки 

Брой проверки по 

сигнали 

Изпълнени 

планови проверки  

Отдел 

Инспекторат 
съвместно с 
Отдел ИПОС 

Закупуване на автомобил и GPS техника 50 000 Общински 

бюджет 
2019 Повишена 

ефективност на 
контролната 
дейност 

 Закупен автомобил 

Закупена техника  

Кмет 
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6.7. Подпрограма за информиране и привличане на обществеността 

 

Оперативна цел 1.  

Изграждане на информирано поведение сред населението и бизнеса спрямо 

управлението на отпадъците 

Оперативна цел 2.  

Повишаване на участието на населението в предотвратяване и разделно събиране 

на отпадъците 

Една от стратегическите цели на Програмата за управление на отпадъците на община 
Силистра до 2020 г. е превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 
на йерархията при управление на отпадъците.  

Участието на жителите на общината – основен генератор на битови отпадъци - е важна 
предпоставка за изпълнение на включените в ПУО мерки и за постигане на общата цел 

за подобряване на йерархията за управление на отпадъците в общината. Затова една от 
стратегическите цели в ПУО е насочена към работа с обществеността.  

Анализът на настоящата ситуация показва, че към момента информирането на 
населението и бизнеса по въпроси, свързани с отпадъците, е на незадоволително ниво. 

На сайта на общината не се публикува основна и леснодостъпна информация, каквото е 
изискването на чл. 19, ал. 3, т.13 от ЗУО. Провежданите от общината кампании са 
основно в рамките на националната кампания „Да почистим България“ и са насочени 

към почистване на стари замърсявания с отпадъци. Не са провеждани кампании за 
предотвратяване образуването на отпадъци. Извън информационните мероприятия на 
организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки, която е задължена да 
провежда кампании за разделно събиране на опаковки от хартия и картон, пластмаса, 
метали и стъкло, общината не инициира и организира други форми за участие на 
населението в разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло.    

Мерките, които община Силистра ще изпълнява в рамките на тази Подпрограма, ще 
бъдат в две основни направления: 

- Ще информира населението и бизнеса на територията на общината по всички аспекти, които 

имат отношение към управление на генерираните от тях отпадъци 

В периода на ПУО общината ще изпълни мерки за подобряване на 
информационната политика относно отпадъците, като за целта ще използва 
различни информационни канали за информиране на целевите групи. Общината 
ще публикува актуална информация относно различни аспекти от управление на 
отпадъците на интернет страницата си, ще разпространява информационни 

материали, ще използва подходящи общински форуми и мероприятия с 
различни целеви групи за насърчаване на екологосъобразно и отговорно 

поведение сред населението за предотвратяване и разделно събиране на 
отпадъците в съответствие с йерархията за управление на отпадъците.   

- Ще организира целенасочени кампании и мероприятия за повишаване на участието на 
населението в предотвратяване и разделно събиране на отпадъците. 

Вторият аспект от работата на общината с обществеността ще включва 
провеждане на целенасочени периодични кампании за разделно събиране на 
различни потоци битови отпадъци, като общината ще прилага и подходящи 

стимули за насърчаване на участието на населението в организираните 
дни/кампании за разделно събиране на отпадъците. Чрез тези кампании ще се 
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постигне и повишаване на количествата разделно събрани и предадени за 
рециклиране битови отпадъци. Общината ще анализира резултатите от всички 

провеждани мероприятия, за да оценява тяхната ефективност съобразно 

целевите групи и използваните подходи. Чрез периодични допитвания ще бъдат 
проучвани нагласите и предпочитанията на населението с цел адаптиране на 
инициативите съобразно резултатите от допитванията. 

В Подпрограмата не са включени мерките за организиране на кампании в населените 
места за разделно събиране на  отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и 

метали, тъй като са включени в Подпрограмата за постигане на целите за тези 

отпадъчни потоци. 

Включените в настоящата Подпрограма мерки имат хоризонтален характер и ще 
подпомогнат изпълнението на оперативните цели на другите подпрограми и на  
Програмата като цяло.   
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Индикатори за изпълнение 
Дейности /мерки/ 

Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 
Очаквани резултати 

текущ целеви 

Отговорност за 

изпълнение 

Провеждане на анкетно  

проучване за отчитане 
мнението на жителите на 
общината по различни 

аспекти на политиката и 

услугите за отпадъците   

 Общински 

бюджет 
ежегодно до 

31 юни 

Събрана информация за 
обществените нагласи  

с цел подпомагане 
вземането на 
управленски решения, 
съобразени с мнението 

на гражданите 

Възложени и 

изпълнени анкетни 

проучвания 

Проведени минимум 4 

анкетни проучвания 
Отдел ИПОС 

със служител 

връзки с 
обществеността 

Публикуване на актуална 
информация на интернет 
страницата на общината 
относно управление на 
отпадъците   

 Общински 

бюджет 
постоянен Осигурен достъп на 

населението до 

информация за 
управление на 
отпадъците в общината 

 Публикувана актуална 
информация 

Отдел ИПОС 

Въвеждане на наградни 

схеми за училищата и 

детските градини за 
инициативи за разделно 

събрани отпадъци от хартия, 
пластмаса и стъкло  

32 000 Отчисления по 

чл.64 ЗУО, 

Общинския 
бюджет 

Грантови схеми 

и програми 

2017-2020 Повишено участие на 
младите хора в 
разделно събиране на 
отпадъците 

Брой участващи 

училища/детски 

градини 

Количество 

разделно събрани 

отпадъци 

В края на 2020 г. всички 

училища и детски 

градини участват в 
разделно събиране на 

отпадъците 

Отдел ИПОС 

съвместно с 
отдел 

„Образование“ 

Провеждане на кампании за 
пролетно и есенно 

почистване на населените 
места в общината 

 Общински 

бюджет 
ежегодно  Повишено участие на 

населението и бизнеса 
в предотвратяване на 
риска от замърсявания 
с отпадъци 

Почистени 

нерегламентирани 

сметища 

• брой участници 

• количество 

транспортиран
и отпадъци 

• брой почистени 

нерегламентир

• почистени 

нерегламентирани 

сметища - % от 
регистрираните 

• в края на 2020 г. 30 

% увеличен брой 

участници спрямо 

Отдел ИПОС 
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Индикатори за изпълнение 
Дейности /мерки/ 

Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 
Очаквани резултати 

текущ целеви 

Отговорност за 

изпълнение 

ани сметища 2016 г. 

Провеждане на прояви в 
рамките на Европейска 
седмица за намаляване на 
отпадъците 

10 000 Общински 

бюджет 

Държавен 

бюджет / 
МОСВ/ПУДООС 

чрез грантови 

схеми и 

програми  

ежегодно – 

м.ноември 

Повишено участие на 
населението и бизнеса 
в дейности относно 

намаляване на 
отпадъците 

 Брой прояви Отдел ИПОС 
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7. Наблюдение, оценка и актуализация  на Програмата 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Програмата за управление на 
отпадъците е основен инструмент за проследяване на напредъка по изпълнение на 
включените мерки и за постигане на оперативните и стратегическите цели, съгласно 

определените количествени и качествени индикатори. Системата интегрира 
идентифицираните индикатори и дава ясна и еднозначна информация за постигнатия 
напредък. Системата за наблюдение и оценка на ПУО ще бъде регламентирана със 
заповед на кмета на общината. Ще бъдат определени отговорните лица за 
осъществяване на мониторинг на изпълнението и докладване на резултатите от 
мониторинга. Ще бъдат описани индикаторите, които ще бъдат предмет на мониторинг, 
източниците на информация и периодичност на събиране на информация, процедурата 
за събиране и обработка на първичната информация (финансова, статистическа, 
техническа и т.н.). 

В Плана за действие във всяка подпрограма в ПУО са посочени специфични целеви 

индикатори, измерващи изпълнението на конкретните мерки, включени в 
подпрограмите, на базата на които ще бъде изготвена системата от индикатори за 
мониторинг. 

Контролът върху изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще се 
осъществява от Общинския съвет. Всяка година в срок до 31 март кметът на общината 
ще представя годишен доклад за изпълнение на Програмата за управление на 
отпадъците на община Силистра за предходната календарна година пред Общинския 
съвет. Годишните доклади ще съдържат информация за общите условия за изпълнение 
и промени в социално-икономическите условия в общината; начини за събиране, 
обработка и анализ на данни; предприети действия за осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението; преглед на възникнали проблеми и предприетите мерки 

за преодоляването им, напредък по изпълнение на индикаторите за изпълнение и 

оперативните цели за всяка подпрограма и на ПУО като цяло. 

Годишните доклади за изпълнение на ПУО ще се публикуват на интернет страницата 
на общината с цел информиране на обществеността. 

Община Силистра ще пристъпи към актуализация на Програмата за управление на 
отпадъците в случай на: 

� промени в законодателството, които налагат промяна в заложените 
стратегически и оперативни цели и в планираните мерки за тяхното постигане;  

� значително изоставане в изпълнението на програмните мерки и/или липса на 
напредък за постигане на целевите индикатори въпреки изпълнението на 
програмните мерки, което налага прилагането на допълнителни мерки към вече 
приетите или замяна на някои от приетите мерки, които не дават очаквания 
предварително резултат; 

� други непредвидени промени в обстоятелствата, които налагат промени в 
Програмата.
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8. Приложение. Анализ на текущото състояние при управление 

на отпадъците 

8.1. Нормативни и програмни документи в контекста на правата и 

задълженията на община Силистра за управление на отпадъците 

За да е фокусиран, този раздел от анализите се концентрира върху два основни въпроса: 

1. Приета ли е нормативна уредба на местно ниво, която да съответства на 
изискванията на Закона за управление на отпадъците и да регламентира правата и 

задълженията на общинската администрация, на гражданите и юридическите лица по 

отношение на управление на отпадъците? 

2.  Разработвана ли е общинска програма за управление на отпадъците в съответствие с 
изискванията на Закона за управление на отпадъците, Националния план за управление 
на отпадъците 2014-2020 г. и Методическите указания на МОСВ от 2015 г. за 
разработване на общински програми за управление на отпадъците, както и други 

национални програмни документи в разглежданата област? 

За извършване на анализа и осигуряване на необходимата информация са събрани, 

проучени и анализирани следните информационни източници:  

- национални и местни за община Силистра нормативни документи, регламентиращи общинските 
отговорности, свързани с управлението на отпадъците; 

- стратегически и програмни документи на национално ниво и на община Силистра относно 

управление на отпадъците. 

Нормативната уредба и програмните документи на община Силистра в разглежданата 
област се основават на националното законодателство и следват националната 
политика по управление на отпадъците. Ето защо настоящият  анализ в уводната част 
накратко представя ключови нормативни актове и програмни документи на национално 

ниво и най-вече разпоредбите, отнасящи се до компетенциите на местните власти в 
областта на управление на отпадъците. 

8.1.1 Нормативни актове и програмни документи на национално ниво 

През 2012 г. Народното събрание прие нов Закон за управление на отпадъците, 
отразяващ изискванията на Рамковата Директива за отпадъците 2008/98/ЕС на ЕС, като 

отмени предходния Закон за управление на отпадъците. Законът регламентира мерките 
и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или 

намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, 
както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез 
повишаване ефективността на това използване. 

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

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

предотвратяване на отпадъците). 

Подготовка за повторна употреба включва почистване, проверка и поправка на 
употребявани продукти, които са станали отпадък, така че да могат да се употребяват 
повторно (например поправка на електрическо оборудване, мебели и др., които след 

като са поправени, се продават като втора употреба). Подготовката за повторна 
употреба е вид оползотворяване на отпадъците. 

Рециклиране е начин за оползотворяване на отпадъците. Общата идея при 

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

� рециклиране на материали - например на пластмасови продукти или компоненти 

в пластмасови материали, стопяване на отпадъчно стъкло в стъклени продукти, 

употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др. Рециклирането на 
материали: например пластмасови гранулирани и пелетизирани за екструдиране 
или формоване, натрошени отпадъци от стъкла, сортиране на отпадъци от 
хартия, отговарящи на критериите за края на отпадъка; 

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

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

Примери за друго оползотворяване са:  

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

операция по обезвреждане D10 в Приложение I към ЗУО;  

• насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване. 

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

дейности, когато не отговарят на дефиницията за оползотворяване. 

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

� Основни отговорности за общините по управление на отпадъците, 

произтичащи от ЗУО и подзаконовите нормативни актове към него  
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ЗУО и наредбите6
 към него регламентираха широк спектър от отговорности за 

общините, в лицето на кмета на общината, основните от които са:  

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

� осигуряване на съдове за битови отпадъци, събирането и транспортирането им 

до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или 

обезвреждането им; 

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

� избор на площадки, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 
оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци. Кметът предприема 
действия по възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за 
осигуряване на ново съоръжение за третиране на битовите отпадъци най-малко 

три години преди изчерпване обема на депото за битови отпадъци или 

изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за което уведомява 
съответната РИОСВ; 

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

� разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко 

за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло 

и за поетапното постигане на целите на общината за повторна употреба и 

рециклиране на тези отпадъци; 

� организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на 
масово разпространени отпадъци, в т.ч. определянето на местата за разполагане 
на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за 
предаване на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, излезли 

от употреба моторни превозни средства и електронно и електрическо 

оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, 
излезли от употреба гуми); 

� организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци от бита и 

предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, като напр. опаковки от 
негодни препарати за растителна защита, използвани за градините на 
домакинствата, опаковки от химикали и препарати и стари такива и др.; 

� разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци и 

биоотпадъци, (в т.ч. за определянето на местата за разполагане на необходимите 
елементи на системата за разделно събиране на тези отпадъци и предаването им 

за компостиране или анаеробно разграждане), както и за постигане за целите за 

                                                 
6
 Законът за управление на отпадъците и подзаконовите актове са публикувани на интернет-страницата 
на МОСВ: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=23 
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намаляване на депонираните биоразградими отпадъци на общинските депа и 

постигане на целите за оползотворяване на биоотпадъците; 

� осигуряването до средата на 2014 г. на площадки за предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни 

отпадъци от бита и от ремонтна дейност на домакинствата, зелени отпадъци и 

други във всички населени места над 10 000 жители на територията на 
общината, и при необходимост в други населени места, в конкретния случай 

задължението е за град Силистра. 

� почистването от отпадъци на общинските пътища, вкл. техните сервитути, което 

е също нов ангажимент за всички собственици на пътища; 

� определя  изискванията към площадките за пунктовете за предаване на отпадъци 

от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на 
площадките; 

� поддържането на регистър на пунктовете за предаване на отпадъци от 
пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община и на 
площадките, осигурени от общините за безвъзмездно предаване на битови 

отпадъци,  което е също нов ангажимент за кметовете на общини; 

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

� съдействие за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и 

подготовка за повторна употреба; 

� осигуряване на информация на обществеността по всички ангажименти на 
общината  чрез интернет-страницата на общината, както и по друг подходящ 

начин и провеждане на информационни кампании за населението и бизнеса, 
свързани с разделното събиране на отпадъците; 

� организиране на събирането на данни и предоставяне на  информация на НСИ, 

ИАОС, съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри; 

� внасяне на отчисленията за следексплоатационни грижи за депата за битови 

отпадъци и за депониране на отпадъци в необходимия размер и срокове; 

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

� подготовка за и участие в заседанията на Общото събрание на РСУО и 

изпълнение на решенията на Общото събрание на РСУО; 

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

− дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 

съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

− дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на 
общински и/или регионални депа; 
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− площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 

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

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

За първи път с приемането на Закона за управление на отпадъците към общините се 
поставиха конкретни задължения, свързани с рециклирането и оползотворяването на 
битовите отпадъци, както и конкретни изисквания за управление на строителните 
отпадъци. Това са и най-големите предизвикателства за общините при управление на 
отпадъците за периода до 2020 г. 

Отговорности относно битови биоразградими, в т.ч. и биоотпадъци 

От 2013 г. до края на 2020 г. общините трябва да ограничат количеството на 
депонираните биоразградими битови отпадъци под 50% от общото количество на 
същите отпадъци, образувани през 1995 г., а през 2020 и следващите години – до 35% от 
общото количество на същите отпадъци, образувани през 1995 г. Тези цели произтичат 
от европейската Рамкова директива за отпадъците, приета през 2008г. 

В допълнение с Наредбата за биоотпадъците се въведоха и следните цели за общините:  

� до 31 декември 2020 г. – оползотворяване не по-малко от 50 на сто от 
количеството на битовите биоотпадъци, образувани през 2014 г 

� междинни цели за 2016 г. – 2019 г. - оползотворяване на не по-малко от 25% от 
количеството на битовите биоотпадъци, образувани през 2014 г.  

Наредбата изисква кметът на общината да осигурява разделно събиране и 

оползотворяване на цялото количество на образуваните биоотпадъци от поддържането 

на обществени площи, паркове и градини на територията на съответната община и 

производство на компост7
.  

Отговорности относно  

битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаси, стъкло 

Условно тези видове отпадъци могат да се разделят на две групи – отпадъци от 
опаковки от тези материали и други отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и 

стъкло. За тази група битови  отпадъци се отнася изискването общините  да достигнат 
минимум 50% рециклиране от общото тегло на тези потоци отпадъци до 2020 г. с 
междинни цели 25%  за 2016 г. и 40% за 2018 г. РСУО трябва да вземе решение 
общините поотделно, по групи или заедно всички общини от РСУО ще постигат 
посочените цели. 

Съгласно ЗУО системите за разделно събиране на отпадъците от хартия, метал, 

пластмаса и стъкло, включително отпадъците от опаковки от хартия, метал, пластмаса 
и стъкло, трябва да обхванат задължително всички населени места с население, по-

голямо от 5000 жители, и курортните населени места. За тези населени места законът 

                                                 
7Критерии за компост от биологични отпадъци на равнище ЕС в момента са в процес на обсъждане. 
Поради това към момента компост, който не е престанал да бъде отпадък по всички съществуващи 

национални стандарти и се използва като тор, се смята за оползотворен. В специално прието Решение на 
ниво ЕС относно изчисляване на постигането на целите за рециклиране и оползотворяване от страните 
членки подробно е описано в кои случаи компостът се счита за оползотворен. 
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изисква отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метал, образувани от 
търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради да се събират 
разделно в съответствие с реда и условията, регламентирани с Наредбите на общините 
за управление на отпадъците. За община Силистра това задължително изискване се 
отнася за град Силистра и село Айдемир, които са единствените населени места в 

общината с население над 5000 жители. 

Необходимо е по най-ефективен начин системите за разделно събиране на двете групи 

отпадъчни потоци - отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса, метал и 

стъкло и други отпадъци от същите материали - да бъдат съвместени, като по подходящ 

начин в системата за разделно събиране се включат и пунктовете за изкупуване на 
вторични суровини и общинските площадки за предаване на разделно събрани 

отпадъци. 

Отговорности при управлението на строителните отпадъци и отпадъците от 

разрушаване на сгради 

ЗУО въведе специални изисквания към оползотворяване на строителните отпадъци и 

отпадъците от разрушаване на сгради. На основание на ЗУО Министерският съвет 
одобри и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни 

рециклирани материали. 

Съгласно ЗУО общините са отговорни за организиране на събирането, включително 

разделното, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от текуща 
ремонтна дейност, образувани от домакинствата. Общините имат ангажименти по 

отношение на строителните отпадъци и в случаите, когато общината е възложител на 
строителни дейности или на дейности по разрушаване на сгради, включително 

принудително премахване на строежи, както и в случаите, когато местната 
администрация е компетентна да одобрява и разрешава инвестиционните проекти, и по-

конкретно – одобрението на плановете за управление на отпадъците като неразделна 
част от инвестиционните проекти. 

Тези компетенции са свързани със следните текстове на ЗУО: 

� Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от 
премахването на строежите се извършват от възложителя на строежа или от 
собственика на строителните отпадъци. 

� Предаването и приемането на строителните отпадъци се извършва само въз основа 
на писмен договор с лица, притежаващи разрешение или регистрация по ЗУО. 

� От 14.07.2014 г. възложителят на строителни работи (включително общините, 
когато са възложители на строителни дейности), с изключение на текущи ремонти, 

и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на 
строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление 
на строителните отпадъци. Изискването не се прилага за отделни случаи, 

определени конкретно в нормативната уредба. 

Планът за управление на строителните отпадъци се включва в обхвата на 
инвестиционните проекти по Глава 8 от ЗУТ, а за обектите, за които не се изисква 
одобрен инвестиционен проект по ЗУТ, се изготвя като самостоятелен план. 

Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци се установява: 
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� за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с окончателния доклад по 

чл. 168 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва 
изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци 

и целите за влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на 
проекта; 

� за строежите, за които не се упражнява строителен надзор - с отчет до кмета на 
общината по образец съгласно изискванията на Наредбата за управление на 
строителните отпадъци. 

Докладите и отчетите се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или 

плана за управление на строителни отпадъци, както и на РИОСВ. 

При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на 
незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи 

възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с оползотворяване 
на материали от строителни отпадъци 

Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или 

застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на 
разрушаването селективно по материали. Кметът на съответната община отговоря за 
предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното 

премахване на строежи и за оползотворяване на материалите, включително за 
покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране. 
Тези  разходи са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на 
сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на 
строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и 

оползотворяване на отпадъците кметът на съответната община подава заявление за 
издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените 
лица по реда на Гражданско-процесуалния кодекс. 

Считано от 14 юли 2014 г. възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични 

средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали 

или на третирани строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни 

насипи съгласно Приложение № 10 към Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали в количества 

Възложителите на проекти за СМР, финансирани с публични средства, задължително 

включват в документацията за участие в процедурите за възлагане на обществени 

поръчки за изпълнение на СМР изисквания за влагане на рециклирани строителни 

материали.  

Отчисленията за депониране по чл.64 от ЗУО като икономически инструмент 

В съответствие с европейските практики и политика, ЗУО въведе финансови 

инструменти за общините в областта на управление на отпадъците с оглед стимулиране 
и ускоряване на процесите на рециклиране и оползотворяване на отпадъците. 

Размерът на отчисленията е нормативно определен и нараства в годините както следва: 

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

събиране на биоотпадъците.  

Освобождаването от отчисленията за депониране представлява много съществен 

стимул за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци 

от общините и по-конкретно: 

� При изпълнение на целите за отпадъците от хартия, метал, пластмаса и стъкло, 

общините се освобождават от заплащане на 50% от финансовите отчисления за 
депониране на отпадъци, което цели увеличаване от общините на рециклираните 
и оползотворени битови отпадъци.  

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

целящи увеличаване на оползотворени битови биоразградими отпадъци и 

намаляване на дела на депонираните такива.  

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

� При неизпълнение на изискванията за осигуряване от общините на площадки за 
предаване на разделно събрани отпадъци за населени места с над 10 000 ж. до 

средата на 2014 г. отчисленията за депониране се увеличават с 15%. 

За депониране на строителни отпадъци се заплащат отчисления в същите размери 

както, посочените по-горе за битови отпадъци.  

� Закон за местните данъци и такси 

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

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

� сметосъбиране и сметоизвозване; 

� обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 

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

� осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 

и други; 

� събиране, включително разделно,  на битовите отпадъци и транспортирането им 

до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

� проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО; 

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

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

Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата 
се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от 
общинския съвет.  През 2014 г. бяха приети промени в закона, с които не се допуска 
тази пропорционална основа да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната 
балансова стойност или пазарната им цена. В тази връзка до 30 март 2015 г. 
Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Р България 
следваше да разработят методика за изготвяне на план-сметката с необходимите 
разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на 
таксата за битови отпадъци. Към октомври 2016  г., когато се осъществява настоящият 
анализ, методиката все още не е одобрена. 

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

8.1.2 Програмни документи на национално ниво 

През последните няколко години на национално ниво се разработиха и одобриха 
няколко ключови програмни документа, които задават рамката на националната 
политика по управление на отпадъците, стратегическите цели на страната в 

разглежданата област и основните мерки за постигането им. По-долу са представени 

съвсем накратко тези документи в последователността, по която бяха одобрени. 

Националният стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. е първият план за страната, в 
който систематично се осъществява задълбочен анализ на проблемите за околната 
среда в резултат на депонирането на биоразградимите отпадъци и идентифицира 
необходими мерки (административни, нормативни, финансови и др.) за преодоляване 
на проблемите и за изпълнение на целите за поетапно намаляване на депонирането на 
тези отпадъци. Очаква се в резултат на изпълнението на плана до 2020 г. да бъде 
предотвратено депонирането на над 5 млн.т. биоразградими отпадъци. Мерките от 
плана са заложени и като ключови за постигане на целите на Третия национален план 

за действие по изменение на климата 2013-2020 г. за намаляване на емисиите на 
парникови газове от сектор „отпадъци”.  
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Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-

2020 г.е също първи за страната план в разглежданата област. В резултат на детайлни 

анализи на съществуващата ситуация, планът определя за първи път мерки 

(административни, нормативни, финансови и др.) за увеличаване на рециклирането и 

оползотворяване на този поток отпадъци, който в страната основно се депонира. 
Главната стратегическа цел на плана е до 2020 г. да се намали вредното въздействие на 
строителните отпадъци върху околната среда чрез достигане на поне 70% ниво на 
рециклиране на строителните отпадъци. В изпълнение на мерките от плана са приети 

разпоредби в ЗУО от 2012 г. и е разработена и приета Наредба за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани строителни материали. 

В процес на подготовка и изпълнение са и инсталации за рециклиране на строителни 

материали като част от интегрираните регионални общински системи за управление на 
отпадъците.  

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и Национална 

програма за предотвратяване на отпадъците, като неразделна част от плана 

Основна цел на НПУО 2014-2020 г. е да подобри йерархията на управлението на 
отпадъците чрез разработване за първи път на подпрограма и мерки за предотвратяване 
на образуването на отпадъците, постави конкретни количествени цели за подготовка за 
повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на конкретни потоци 

отпадъци. 

В Плана са дефинирани стратегически и оперативни цели и са посочени конкретните 
мерки за тяхното постигане. 

Националният план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и Националната 
програма за предотвратяване на отпадъците, неразделна част от Плана, са приети с 
Решение № 831 на Министерския съвет от 22.12.2014 г.     

Национален стратегически план за управление на утайките от ПСОВ  до 2020 г.  

МОСВ одобри и публикува през 2014 г. Национален стратегически план за управление на 
утайките от ПСОВ  до 2020 г. Основната цел на този документ е да осигури рамката за 
планиране на национално ниво, като осигури разумен подход при определянето и 

прилагането на адекватни мерки за оползотворяване и обезвреждане на утайките в рамките 
на съществуващата законодателна рамка, като се вземат предвид географските, 
обществено-икономическите и демографските условия в България.  

Предмет на стратегическия документ е цялото очаквано количество образувани утайки от 
ГПСОВ в България до 2020 г. за което са предвидени национални цели за оползотворяване 
и пакет от мерки за тяхното постигане в краткосрочен (до 2016 г.), средносрочен (до 2018 

г.) и дългосрочен (до 2020 г.) план. Съгласно стратегическите насоки на този план, 

йерархията за управление на отпадъците налага следния ред от приоритети при 

вариантите за управление на утайки: 

���� основният приоритет е рециклирането на утайки или повторната им преработка 
във форма, позволяваща безопасното използване или рециклиране на ценните им 

съставки (хранителни вещества) като вторични източници 

���� при невъзможност да се осигури безопасна употреба на утайките или 

оползотворяване на ценните съставки, те трябва да бъдат използвани за 
производство на енергия и като заместител на невъзобновяеми източници на 
енергия 
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���� само там, където горепосоченото не е осъществимо и временното съхранение на 
утайки не увеличава възможностите за тяхното използване в близко бъдеще, те 
могат да бъдат обезвредени в специално изградени депа при подходящ контрол.  

Националният план препоръчва прилагането на регионален подход за управление на 
утайките с оглед постигане на по-голяма ефективност при тяхното третиране с цел 

оползотворяване и рециклиране в общи съоръжения. 

8.1.3 Нормативна уредба на община Силистра по управление на отпадъците 

Основният местен нормативен акт, регламентиращ обществените отношения свързани с 
управлението на отпадъците на територията на община Силистра е Наредба за 
условията и реда за изхвърлянето, включително разделното, транспортирането, 

претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни 

отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово 

разпространени отпадъци и поддържане и опазване на чистотата на територията 

на община Силистра. 

Наредбата е приета с Решение № 1550 по Протокол № 58 от 24.09.2015 г. на 
Общинския съвет на община Силистра на основание чл. 22 от ЗУО от 2012 г. Същата 
изцяло кореспондира с действащата нормативна уредба, като в нея детайлно са 
регламентирани както правата и задълженията на физическите и юридическите лица 
свързани с екологосъобразното управление на отпадъците на територията на общината, 
така и тези на местната администрация.  

В наредбата са уредени  задълженията на кмета на общината във връзка с управлението 

на битовите отпадъци. Включени са условията и редът за създаването и 

функционирането на системите за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, 

стъкло, пластмаси и метали, включително образувани такива отпадъци от търговски 

обекти, производствени, стопански и административни сгради и населените места, за 
които се въвеждат тези системи.  

Включени са разпоредби относно управлението на МРО, а именно за отпадъците от 
опаковки, електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба моторни 

превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла и 

автомобилни гуми. 

В отделна глава от наредбата са отделени условията и редът за изхвърлянето, 

събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци и такива образувани от 
разрушаване на сгради, включително и за случаите, в които община Силистра се явява 
възложител на СМР.  

Редът и условията за изграждането и функционирането на площадките за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни 

отпадъци, опасни отпадъци и други също са отделени в отделна глава.В наредбата е 
включено и въведеното със ЗУО от 2012 г.  задължение на кмета на общината да 
организира почистването на общинските пътища.  

Изискванията към дейностите по събиране, в т.ч. разделно събиране и третиране на 
биоотпадъците целесъобразно са регламентирани в отделна глава. Включени са норми 

както относно реда и условията за третиране на биоотпадъците, образувани от 
домакинствата и в резултат на дейността на юридическите лица, така и за тези, 

образувани от поддръжката на зелените площи общинска собственост. 
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Включено е и задължението на кмета да поддържа публичен регистър на площадките 
от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. Относно събирането и съхраняването 

на информация за дейностите по управление на отпадъците, Наредбата препраща към 

глава четвърта, раздел І от ЗУО. Включени са и разпоредби относно задължението на 
лицата, извършващи дейности с отпадъци, да предоставят информация на общината по 

образци, ред и периодичност, определени в Наредбата. Подобни разпоредби са от 
ключово значение, тъй като събирането на информация за изпълнение на целите за 
рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци е едно от условията, за да може 
общината да подготви доклад и да докаже пред МОСВ изпълнение на целите – и 

съответно – освобождаване от заплащане на отчисления за депониране по чл.64 от ЗУО.  

Регламентиран е още и начинът за контрол на изпълнението на общинската наредба за 
управление на отпадъците, както и административно-наказателните разпоредби, които 

следва да бъдат наложени в случай на неизпълнение на същата. 

Друга общинска наредба с отношение към управлението на отпадъците на 

територията на община Силистра е: 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Силистра 

Тази наредба урежда реда и начина за определяне и  администриране на местните такси 

и цени на услуги (в т.ч. такса битови отпадъци), предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на община Силистра, както и реда и сроковете за 
тяхното събиране. Такса битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, 

транспортиране и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, 

както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – 

сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване. Таксата се определя 
ежегодно с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, 
включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 

и други; 

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци, включително отчисленията по Закона за управление на отпадъците; 
почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

8.1.4 Програмни документи на община Силистра, адресиращи въпроси 

относно управление на отпадъците 

Общински план за развитие 2014-2020 г. и програма за реализация на ОПР 

Общинският план за развитие до 2020 г. очертава няколко основни приоритета за 
развитие на общината. Единият от тези приоритети е насочен изцяло към подобряване 
и опазване на околната среда и на природните ресурси. В резултат на това няколко 

конкретни мерки, свързани с управление на отпадъците, са набелязани в Програмата за 
реализация на Общинския план за развитие до 2020 г., като индикаторите за 
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изпълнение се отнасят до въведени системи в населените места за разделно събиране на 
отпадъците; изградени площадки за сортиране и опаковане на разделно събрани 

отпадъци; закрити и рекултивирани нерегламентирани сметища на територията на 
общината. 

8.1.5 Основни изводи и препоръки 

� Анализът на нормативната уредба и програмните документи на общината 
показва, че община Силистра има опит и традиции в разработването и 

прилагането на местна нормативна уредба по управление на отпадъците, която 

следва националната политика по управление на отпадъците.  

� Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Силистра 
изпълнява минималните изисквания на ЗУО от 2012 г. за съдържание; подробно 

регламентира правата и задълженията на общинската администрация, 
физическите и юридическите лица, отговорностите на кмета, изискванията към 

системите за разделно събиране на различни отпадъчни потоци, контрола за 
изпълнение на разпоредбите. 

� Община Силистра има натрупан опит и изпълнява нормативните си задължения 
за разработването на общински програмни документи в областта на околната 
среда, в т.ч. относно управление на отпадъците. След приемане на Националния 
план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и издаване на Методически 

указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците от 
министъра на околната среда и водите през 2015 г. от МОСВ, общината 
предприе действия за разработване на нова общинска Програма за управление 
на отпадъците.  

� Модерното управление на отпадъците е сред програмните приоритети на 
общината, което е видно от общите планови документи, които включват 
интегрирано развитие на общината за периода до 2020 г. Един от основните 
приоритети в Общинския план за развитие 2014-2020 г. е насочен изцяло към 

подобряване и опазване на околната среда и на природните ресурси. В 

Програмата за реализация на ОПР са включени конкретни мерки, свързани с 
управление на отпадъците. 

8.2. Данни за отпадъците 

Съгласно Методическите указания за разработване на общински програми за 
управление на отпадъците, анализът на отпадъците трябва да включва анализ на 
битовите отпадъци, анализ на утайките от ПСОВ и анализ на строителните отпадъци.  

8.2.1 Анализ на битовите отпадъци 

Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ, който предшества разработването на 
общинската програма. Освен смесените битови отпадъци, в него трябва да се обърне 
внимание и на битовите отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло, на 
биоразградимите отпадъци и биоотпадъците, тъй като за тях в българското 

законодателство са въведени конкретни количествени цели, които страната ни трябва 
да постигне. 

По смисъла на ЗУО битовите отпадъци са „отпадъци от домакинствата и подобни на 
отпадъците от домакинствата“. Определението включва всички отпадъци образувани от 
домакинствата и от фирми и други организации, които по характер и състав са 
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сравними с тези от домакинствата. Изключват се производствените отпадъци и тези, 

образувани от селското и горското стопанство.  

Биоразградимите отпадъци са всички отпадъци, които имат способността да се 
разграждат анаеробно или аеробно, като например хранителни и растителни отпадъци, 

хартия, картон и други. 

Биоотпадъците от своя страна са биоразградимите 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. 

Анализът на битовите отпадъци трябва да даде отговор на различни въпроси: 1) какви 

са количествата и тенденциите на битовите отпадъци в общината; 2) каква е нормата на 
натрупване; 3) какъв е морфологичният състав на образуваните битови отпадъци; 4) 

какви са количествата на повторно използваните, рециклираните, оползотворените и 

обезвредените битови отпадъци; 5) доколко се изпълняват целите съгласно 

националното законодателство в областта на отпадъците. 

За изготвянето на настоящия анализ е използвана информация от различни източници, 

сред които община Силистра, НСИ, Евростат, ИАОС, РИОСВ Русе и др. 

Състояние и тенденции относно битовите отпадъци 

В следващата таблица е представена информация за количествата на депонираните 
битови отпадъци в община Силистра и общо за страната. 

Таблица 3. Депонирани битови отпадъци за страната и община Силистра 

  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество на депонираните 

битови отпадъци (тона)         

Община Силистра 22 792 23 181 21 944 21 657 21 489 

България - общо 2 568 000 2 323 000 2 167 000 2 217 000 n/a  

Количество на депонираните 

битови отпадъци - динамика 

(%, предх.год.=100)           

Община Силистра 100.0% 101.7% 94.7% 98.7% 99.2% 

България - общо 100.0% 90.5% 93.3% 102.3% n/a  

Източник: Евростат, Община Силистра и експертни изчисления 



  

64 

 

 

Фигура 4. Депонирани битови отпадъци (кг/ж./г.) 

 

Източник: Евростат, Община Силистра и експертни изчисления 

През разглеждания период годишните количества на депонираните битови отпадъци в 
община Силистра са с тенденция на намаление, с изключение на 2012 г., когато се 
наблюдава слаб ръст от 1,7% спрямо 2011 г. През последната година на разглеждания 
период количествата са с 5,7% по-ниски спрямо 2011 г. В сравнение със страната 
тенденцията на спад е сходна, като на национално ниво единствено през 2014 г. се 
наблюдава слабо повишение на количествата депонирани битови отпадъци от 2,3% 

спрямо предходната година. В същото време община Силистра се характеризира с по-

високи количества на депонираните битови отпадъци на жител от средните за страната. 
Нивото им в периода 2011-2015 г. се запазва относително стабилно – средно около 450 

кг/ж./г., докато на национално ниво показателят бележи спад през 2014 г. с над 12% 

спрямо 2011 г. Това се дължи на факта, че в регион Силистра все още не да въведени в 
експлоатация инсталации за предварително третиране на отпадъци преди депониране, 
докато в редица регионални системи в страната поетапно през този период такива 
инсталации са въведени в експлоатация. 

Таблица 4. Разделно събрани отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метали и 

стъкло от опаковки в община Силистра (тона) 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Хартия и картон 46.14 57.48 74.33 52.21 34.91 

Пластмаса 3.04 0.44 19.58 22.55 21.07 

Стъкло - - 41.44 29.96 26.79 

Метали - - - - - 

Общо 49.18 57.92 135.35 104.72 82.77 

Източник: Община Силистра 

Разделно събраните отпадъци в общината чрез системата за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки на организацията по оползотворяване са в много малки 

количества. В периода 2013-2015 г. делът им в общото измерено количество отпадъци 

от хартия, метали, пластмаси и стъкло варира от 1,1% до 1,8%.  

На територията на община Силистра функционират площадки за предаване на разделно 

събрани битови отпадъци (т.нар. частни пунктове за предаване на вторични суровини). 

В общината обаче не постъпват данни от тях за количествата приети и предадени за 
рециклиране отпадъци. Тъй като немалка част от разделно събираните отпадъци в 
национален мащаб са с произход от търговски обекти и от пунктове за изкупуване на 
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вторични суровини, определянето на количествата им в община Силистра е от значение 
за настоящия анализ. За изчисляването им беше приложен експертният подход за 
оценка на тези количества, използван при разработването на Националния план за 
управление на отпадъците 2014-2020. В резултат от направените изчисления, може да 
се приеме, че количествата на предадените отпадъци от хартия и картон, пластмаса, 
метали и стъкло в пунктове за вторични суровини на територията на община Силистра 
са средно около 1670 т/г., разпределени по следния начин: 

Таблица 5. Събрани отпадъци от пунктове (т/г.) 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Хартия 350 341 337 331 324 

Картон 632 616 608 598 584 

Пластмаса 343 335 330 325 317 

Метали 227 222 219 215 211 

Стъкло 187 183 180 177 173 

Общо 1 739 1 697 1 674 1 646 1 609 

 

Друг важен аспект на анализа на отпадъците е свързан с определянето на общо 

генерираните битови отпадъци и нормата на натрупване на отпадъци. За целта към 

количеството на депонираните битови отпадъци е необходимо да бъдат добавени 

количествата на разделно събраните отпадъци от опаковки от организацията за 
оползотворяване на отпадъци, с която община Силистра има сключен договор, 

количествата събрани от фирмите, притежаващи разрешение за събиране и временно 

съхранение на отпадъци от домакинствата (т.нар. пунктове за вторични суровини) и 

зелените отпадъци от обществените паркове и градини. 

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

Таблица 6. Норма на натрупване на битовите отпадъци  

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество на депонираните битови отпадъци - 

т 22 792 23 181 21 944 21 657 21 489 

Количество на разделно събрани отпадъци - т 1 739 1 697 1 674 1 646 1 609 

Количество на генерираните зелени отпадъци от 
общински паркове, градинки и др. - т - - 1 435 1 224 1 212 

Общо количество генерирани отпадъци - т 24 531 24 878 25 053 24 526 24 309 

Население - бр. 51 386 50 118 49 437 48 709 47 723 

Норма на натрупване на депонираните битови 

отпадъци - кг/ж./г. 444 463 444 445 450 

Норма на натрупване на смесените битови 

отпадъци и разделно събраните отпадъци - 

кг/ж./г. 478 498 480 481 486 

Норма на натрупване на смесените битови 

отпадъци, разделно събраните отпадъци и 

зелените отпадъци - кг/ж./г. 478* 498* 510 506 511 

Източник: Община Силистра, НСИ 

*За 2011 г. и 2012 г. не са налични  данни за количествата събрани зелени отпадъци от обществени 

паркове и градини 

По данни на НСИ за 2014 г. средната норма на натрупване на битовите отпадъци за 
страната е 442 кг/ж./г., т.е. при община Силистра се наблюдават по-високи стойности 
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на показателя спрямо средните за страната, и със и без отчитане на количествата зелени 

отпадъци от обществени паркове и градини. 

В сравнение със средната норма на натрупване за населените места с население между 

25 хил. и 50 хил. ж., община Силистра също отчита по-неблагоприятни стойности на 
показателя. Съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите 
отпадъци, одобрена от МОСВ, нормата на натрупване за този тип населени места е 335 

кг/ж./г. 

Друга важна част на анализа на отпадъците е свързана с морфологичния им състав. На 
следващата фигура са показани данни за морфологичния състав на смесените битови 

отпадъци на базата на проучване за община Силистра. 

Фигура 5. Морфологичен състав на отпадъците 

 

Източник: Отчети за изготвяне на четири сезонен морфологичен анализ на битовите 

отпадъци, генерирани на територията на община Силистра – пролет и лято. 

Прегледът на данните на морфологичния състав на отпадъците за община Силистра 
показва, че с най-голям относителен дял са хранителните отпадъци, следвани от 
градинските и отпадъците от пластмаса. Биоразградимите отпадъци са 47% от общо 

образуваните битови отпадъци, а биоотпадъците – 34%. 

Към момента биоразградимите отпадъци от състава на смесените битови отпадъци и 

генерираните от поддръжката на зелените обществени площи се депонират на 
регионалното депо. Количествата им към момента не надхвърлят пределно 

допустимите количества биоразградими отпадъци за депониране съгласно 

европейското и националното законодателство до 2019 г. В същото време обаче, ако 

община Силистра не предприеме мерки, няма да успее да изпълни целите за намаляване 
на количествата на депонираните биоразградими отпадъци към 2020 г., които съгласно 

законодателството следва да са до 35% от общото количество на същите отпадъци, 

образувани през 1995 г. или не повече от 11 643 т за цялата община.  

Тъй като община Силистра все още не изпълнява мерки за рециклиране на 
биоотпадъци, може да се заключи, че общината към момента на извършване на 
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настоящия анализ не изпълнява целите относно рециклирането на битовите 
биоотпадъци. 

Общината следва да изпълнява цели и за рециклиране на битови отпадъци от хартия, 
картон, пластмаси, метали и стъкло. Анализът показва, че при сегашната практика 
община Силистра все още не постига годишните си цели, определени към 2016 г., т.е. 
рециклиране на най-малко 25% от общите количества отпадъци от хартия, картон, 

пластмаси, метали и стъкло. За изпълнение на целите към 2018 г. и 2020 г. – 

рециклиране на съответно 40% и 50% на количествата от тези фракции отпадъци, 

общината ще трябва да предприеме допълнителни мерки. 

8.2.2 Анализ на строителните отпадъци 

Към момента липсва точна информация за генерираните количества строителни 

отпадъци, тъй като на територията на община Силистра няма специализирано 

съоръжение за третиране на строителните отпадъци, както и депо за този тип отпадъци, 

където количеството им да бъде измерено. Това представлява проблем, тъй като по-

голямата част от образуваните строителни отпадъци се приемат за депониране на 
регионалното депо за битови отпадъци, което води до по-бързото изчерпване на 
капацитета му.  

Фигура 6. Количество строителни отпадъци 

 

Източник: Община Силистра 

Строителните отпадъци, образувани от бита на населението и събирани чрез 
общинската система за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци, са 
съответно: 2013 г. – 422 т, 2014 г. – 600 т, 2015 г. – 885 т. 

Количеството строителни отпадъци, които постъпват на регионалното депо, се 
използват за нуждите по изграждане на временни пътища и рампи в клетките, 
изграждане на газовите кладенци (в случай, че са подходящи), а остатъчните 
количества, които не могат да се използват, се депонират. 

До момента в община Силистра няма заявено желание от лица да използват строителни 

отпадъци или земни маси, постъпили на депото, за повдигане на терени и рекултивация 
на кариери в региона. 
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За да отговаря на законодателните изисквания, община Силистра е препоръчително да 
предприеме следните действия: 

- Да определи отговорните в общинската администрация лица, които следят за 
изпълнение на изискванията относно плановете за управление на строителните 
отпадъци и на отпадъците от разрушаване на сгради като част от строителната 
документация и инвестиционния процес, за одобрението на която община Силистра 
е компетентен орган съгласно ЗУТ. 

- Да предприеме действия за разделно събиране от домакинствата на строителните 
отпадъци от малки ремонтни дейности. Възможно общината да определи площадка, 
на която гражданите да могат да оставят строителни отпадъци от ремонтни 

дейности до определени количества. 

- Възможно е при разрушаване на сгради общината да предостави възможност за 
безплатно приемане на определена площадка на разделно селектирани отпадъци 

при разрушаване, които могат да се ползват ползотворно, като например тухли, 

керемиди и др. и които да се предоставят безплатно на нуждаещи се граждани. 

- Заедно с други съседни общини и строителния бизнес да се обсъдят възможности за 
оползотворяване и рециклиране на строителните отпадъци. 

8.2.3 Анализ на отпадъците от утайки от ПСОВ 

До април 2016 г. в рамките на община Силистра няма изградена ПСОВ, от която да се 
генерират утайки в резултат на процесите на пречистване на отпадъчните води.   

8.2.4 Основни изводи и препоръки 

� Въпреки отчетеното намаление на общите количества на генерираните битови 

отпадъци в община Силистра в периода 2013-2015 г., нормата на натрупване за 
общината се запазва стабилна, но с по-неблагоприятни стойности едновременно от 
средната за страната и от средната за близките по размер общини. Това изисква 
осъществяване на мерки за предотвратяване на отпадъците. 

� Извършваното проучване за определяне на морфологичния състав на битовите 
отпадъци в рамките на общината има важно значение за прецизиране на 
количествата и отчитане на изпълнението на целите за рециклиране и 

оползотворяване на битовите отпадъци и за отклоняване на биоразградимите 
битови отпадъци от депата. 

� Общината следва да планира и изпълнява широкообхватни  мерки за намаляване на 
депонираните отпадъци и увеличаване на количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци, за да изпълни целите за 2020 г. за битовите отпадъци в 
съответствие със ЗУО и Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците. 

� Необходимо е общината заедно с организацията за оползотворяване на отпадъци от 
опаковки, която осъществява разделното събиране чрез системата за цветните 
контейнери, да планират и договорят мерки за увеличаване на количествата 
разделно събрани отпадъци. 

� Препоръчително е община Силистра да предприеме действия за осигуряване на 
специализирано място за приемане на строителни отпадъци, включително на 
разделно събираните количества от ремонтни дейности на домакинствата, както и 

да проведе консултации с други съседни общини и бизнеса за съвместно решаване 
на въпроса за рециклиране на отпадъците от строителство и разрушаване. 
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8.3. Прогнози за отпадъците 

8.3.1 Прогнози за образуваните битови отпадъци 

Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община Силистра за периода 2016-2020 

г. е изготвена въз основа на следните два компонента: 

- Демографска прогноза за периода 2016-2020 г. 

- Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител и прогноза за нарастването й. 

Демографска прогноза за периода 2016-2020 г. 

Прогнозата за броя на населението на община Силистра е изготвена на базата на 
следните източници на информация: 

- Данни за броя на населението по общини за периода 2003-2015 г. 

- Официална демографска прогноза на НСИ за периода до 2070 г. - I вариант при 

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

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

Демографската прогноза е изготвена по следния алгоритъм: 

- Прогнозата е изготвена за периода 2016-2020 г.  

- Въз основа на исторически данни за динамиката на населението на община 
Силистра в периода 2003-2015 г. е изчислен коефициент, посредством който се 
прогнозира броят на населението на общината въз основа на прогнозата на НСИ 

за населението на област Силистра. 

Таблица 7. Демографска прогноза за община Силистра (бр. жители) 

  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Население – бр. 47 212 46 706 46 206 45 711 45 222 

 

Норма на натрупване и прогнозна промяна 

Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани 

битови отпадъци, които се падат на един жител. 

В рамките на анализа на количествата на битовите отпадъци в община Силистра бяха 
изчислени нормите на натрупване за периода 2011–2015 г. (виж Таблица 6). 

През разглежданите години нормата на натрупване на депонираните битови отпадъци и 

разделно събраните отпадъци се променя средногодишно с не повече от 0,5%. При 

изготвянето на прогнозата се прави допускането, че тя ще се запази стабилна със слаб 

ръст до 0,5% годишно, в резултат от мерките за предотвратяване образуването на 
отпадъци, които община Силистра трябва да изпълни във връзка с реализирането на 
новата общинска програма за управление на отпадъците. 

Таблица 8. Прогнозна норма на натрупване за община Силистра 

за периода 2016-2020 г. (кг/ж./г.) 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Норма на натрупване за депонираните битови 

отпадъци 453 455 457 459 462 

Норма на натрупване за битовите отпадъци, вкл. 489 491 493 496 498 
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 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

разделно събраните отпадъци от хартия, 
пластмаса, стъкло и метали и градинските 
отпадъци от домакинствата 
Норма на натрупване за битовите отпадъци, вкл. 

разделно събраните отпадъци и зелените 
отпадъци от обществени паркове и градинки 516 519 522 526 531 

 

Прогнозните количества на битовите отпадъци са изчислени като произведение на 
прогнозния брой население и прогнозната норма на натрупване за съответната година. 
Те са представени в следващата таблица. 

Таблица 9. Прогнозни количества на образуваните битови отпадъци за община 

Силистра за периода 2016-2020 г. (тона) 

  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Депонирани битови отпадъци 20 476 19 475 18 484 17 767 17 135 

Депонирани битови отпадъци и разделно 

събрани отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса, стъкло, метали и градински 

отпадъци от домакинствата 23 066 22 925 22 789 22 650 22 515 

Депонирани битови отпадъци, разделно 

събрани отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса, стъкло, метали и градински 

отпадъци от домакинствата и зелени отпадъци 

от обществените паркове и градинки 24 355 24 228 24 131 24 059 24 008 

Очакваното намаление на общите количества на депонираните битови отпадъци за 
община Силистра се дължи основно на: 

- негативната прогноза за броя на населението; 

- нарастващите количества отпадъци, които ще се събират чрез системата за 
разделно събиране на отпадъците от хартия, картон, пластмаса, метали и стъкло, 

както и разделното събиране на други битови отпадъци, събирани до момента 
чрез смесените битови отпадъци, вкл. градинските отпадъци от домакинствата. 

Прогнозирането на морфологичния състав на отпадъците е извършено на базата на: 

- общото прогнозно количество на битовите отпадъци; 

- направени проби на морфологичния състав на отпадъците в общината.  

Прогнозата е представена в следващата таблица. 

Таблица 10. Прогноза за депонираните битови отпадъци по морфологичен състав 

(тона) 

Вид отпадъци 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Хранителни отпадъци 3 918 3 895 3 873 3 850 3 828 

Хартия и картон 2 527 2 380 2 235 2 091 2 027 

Пластмаса 2 763 2 602 2 443 2 286 2 216 

Стъкло 1 155 1 088 1 021 956 926 

Метал 284 268 251 235 228 

Дърво 599 595 592 588 585 

Гума 239 238 236 235 234 

Текстил 633 629 626 622 619 
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Вид отпадъци 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Кожа 499 496 493 490 488 

Градински отпадъци 2 137 1 594 1 056 788 392 

Опасни домакински отпадъци 48 47 47 47 47 

Инертни отпадъци 1 625 1 615 1 606 1 597 1 588 

ИУЕЕО 265 264 262 261 259 

Други 3 786 3 764 3 742 3 721 3 699 

Общо 20 476 19 475 18 484 17 767 17 135 

При изготвянето на прогнозата за морфологичния състав е отчетено очакваното 

намаление на количествата отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метали и 

градинските отпадъци, които се изхвърлят в контейнерите за смесени отпадъци в 
резултат на предприети мерки от страна на община Силистра и организацията за 
оползотворяване на отпадъци насочени към популяризиране и стимулиране на 
разделното събиране на тези видове отпадъци. 

Тези количества трябва да бъдат взети предвид при избора на мерки във връзка с 
изпълнението на: 

� Цели за рециклиране на отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло, 

съгласно чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО 

Таблица 11. Прогноза за постигане на целите за рециклиране на отпадъци от 

хартия, пластмаса, метал и стъкло 

 

Мерна 

единица 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Прогнозирани общо генерирани отпадъци 

от хартия, картон, пластмаса, стъкло и 

метали тона 8 783 8 725 8 671 8 614 8 559 

Цели за рециклиране, съгласно чл.31, ал.1, 

т.1 от ЗУО % 25 40 40 50 50 

Минимални целеви количества за 
постигане на целите тона 2 196 3 490 3 468 4 307 4 279 

Прогнозирани  количества,  рециклирани 

отпадъци от хартия, картон, пластмаса, 
стъкло и метали тона 1 946 2 278 2 959 3 768 4 432 

Изпълнение на целите за рециклиране 
съгласно чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО % 22 26 34 44 52 

Прогнозните количества на рециклираните отпадъци от хартия, картон, пластмаса, 
стъкло и метали включват: 

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

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

- Разделно събраните отпадъци чрез цветните контейнери 

- Предадените отпадъци на пунктове за вторични суровини от домакинства и от 
фирми и организации 

- Разделно събраните и предадени безвъзмездно отпадъци на общинска площадка 
от граждани и фирми, в т.ч. чрез периодични кампании, организирани от 
общината. 
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� Цели за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци, с цели за 
2016 г. и 2020 г.  

Таблица 12. Прогноза за постигане на целите за разделно събиране и 

оползотворяване на битови биоотпадъци 

 

Мерна 

единица 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Генерирани биоотпадъци тона 7 944 7 387 6 863 6 635 6 298 

Цели за разделно събиране и 

оползотворяване на битови биоотпадъци 

% 

спрямо 

2014 г. 25 25 25 25 50 

Минимални целеви количества събрани и 

оползотворени битови биоотпадъци за 
постигане на целите тона 1 822 1 822 1 822 1 822 3 643 

Прогнозни количества на разделно 

събраните и оползотворени битови 

биоотпадъци* тона -  -  -  3 247 3 713 

Изпълнение на целите за разделно 

събиране и оползотворяване на битови 

биоотпадъци 

% 

спрямо 

2014 г. -  -  -  45 51 

*Направената прогноза отчита въвеждането в експлоатация на компостираща инсталация 
най-късно през 2019 г. 

Направените изчисления на база наличната към момента информация показват, че 
оползотворяването на част от градинските отпадъци в състава на смесените битови 

отпадъци и зелените отпадъци от обществените паркове и градинки е достатъчно за 
постигането на нормативно заложените цели за разделно събиране и оползотворяване 
на битовите биоотпадъци до 2020 г. Още повече, че съгласно приетата през декември 

2013 г. Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, общините са задължени да 
събират разделно и оползотворяват цялото количество генерирани зелени отпадъци от 
обществените зелени площи. 

� Цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата 

Таблица 13. Прогноза за постигане на целите за отклоняване на битови 

биоразградими отпадъци от депата 

 

Мерна 

единица 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо количество на генерираните 
биоразградими отпадъци тона 12 475 12 552 12 655 12 782 12 850 

Допустим процент биоразградими отпадъци 

за депониране спрямо количествата през 
1995 г. % 50 50 50 50 35 

Допустими количества биоразградими 

битови отпадъци за депониране8
 за 

постигане на целите тона 16 633 16 633 16 633 16 633 11 643 

Прогнозно количество на рециклираните и 

оползотворени биоразградими отпадъци* тона 1 085 1 208 1 461 4 953 5 664 

                                                 
8
 Съгласно изискването на ЗУО най-късно до 31 декември 2020 г. да се ограничи количеството 

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

образувани през 1995 г. 
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Мерна 

единица 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Прогнозно количество на биоразградимите 
отпадъци, които ще се депонират тона 11 389 11 344 11 194 7 830 7 186 

Дял на прогнозните количества 
биоразградими отпадъци за депониране 
спрямо количествата през 1995 г. % 34 34 34 24 22 

*Направената прогноза отчита въвеждането в експлоатация на компостираща инсталация 
най-късно през 2019 г. 

Изчисленията направени на база на наличната информация към момента показват, че с 
оползотворяването на (1) част от градинските отпадъци в състава на смесените битови 

отпадъци, (2) зелените отпадъци от обществените паркове и градинки и (3) разделно 

събраните количества отпадъци от хартия и картон от организациите за 
оползотворяване на отпадъци, пунктовете за вторични суровини и търговските обекти, 

община Силистра може да изпълни нормативно заложените цели през 2020 г. за 
намаляване на количествата биоразградими отпадъци, които се депонират. 

8.3.2 Прогнози за образуваните строителни отпадъци 

В Националния стратегически план за управление на строителни отпадъци 2011- 2020 

г., одобрен от Министерския съвет са определени петте области (София, Варна, Бургас, 
Благоевград и Пловдив), в които се очаква количествата отпадъци от строителство и 

разрушаване на сгради да са най-големи. Основната причина за това е, че според данни 

на НСИ в тези области се извършва най-мащабно строителство на жилищни, 

административни и други сгради. Също така тези области са индустриални центрове, 
което допринася за генериране на строителни отпадъци от индустрията. Друг важен 

фактор е, че тези пет области са с развита пътна инфраструктура, което налага 
извършването на мащабни строително-ремонтни дейности, което води до образуване на 
строителни отпадъци. Община Силистра не попада сред тези пет области, поради което 

не се очаква значима промяна в посока увеличение на количествата на строителните 
отпадъци.  

8.3.3 Прогнози за утайките от ПСОВ 

РПСОВ „Силистра“ влиза в експлоатация през април 2016 г. Очакваните годишни 

количества на образуваните утайки са в размер на 839 т/г. Националния стратегически 

план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни 

води на територията на Р България за периода 2014-2020 г. предвижда за целия регион 

на РИОСВ Русе, вкл. област Силистра, управлението на утайките към 2020 г. да 
включва следните методи: 75% - за вторично гориво и 25% - за рекултивация на земя. 

8.4. Инфраструктура за управление на отпадъците 

Наличието на достатъчна като тип и капацитет инфраструктура за битовите отпадъци е 
от ключово значение за тяхното екологосъобразно управление в съответствие с 
йерархията на управление на отпадъците. Анализът на наличната инфраструктура е 
много важен като необходима предпоставка за планиране на подходящи мерки за 
постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци и за 
намаляване на депонираните отпадъци. 

На национално ниво все още липсва единна информационна система, в която 

информацията за инфраструктурата за третиране на отпадъците да е систематизирана и 

да обхваща всички аспекти – технически и финансови, както в регионален и общински, 
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така и във времеви разрез. Информацията за инфраструктура за управление на 
отпадъците в община Силистра също все още не е систематизирана в единна 
информационна система за отпадъците на общината, каквато е ситуацията и в другите 
общини в страната. Настоящият анализ се базира на информацията и данните, налични 

в община Силистра. За целите на анализа е използвана също публична информация от 
програмни и отчетни документи от МОСВ, ИАОС, РИОСВ гр. Русе и др. 

Направен е анализ и на инфраструктурата за третиране на отпадъци от строителство, 

тъй като управлението макар и само на част от този поток отпадъци е също от 
компетенциите на общините, най-вече отпадъците от ремонтните дейности на 
домакинствата, както и за третиране на утайките от ПСОВ, към който поток отпадъци 

общините също имат отношение. 

В съответствие с Методическите указания на МОСВ за разработване на общински 

програми за управление на отпадъците от март 2015 г., в рамките на настоящия анализ 
на инфраструктурата за управление на отпадъците на община Силистра са разгледани 

следните основни въпроси: 

- Какви са настоящата ситуация и тенденциите по отношение на осигуряване от 
общината на инфраструктура за отпадъци, чието управление е от компетенциите 
на общината. 

- Достатъчна ли е осигурената, изградена и в процес на изграждане 
инфраструктура, която обслужва или ще обслужва община Силистра на нейна 
територия или в региона, за третиране на отпадъците и за постигане на 
нормативните изисквания и целите за рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците, поставени пред общините. 

- Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и 

постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците. 

В резултат от анализа са посочени основни изводи и препоръки за бъдещи действия по 

отношение на инфраструктурата за отпадъците на община Силистра, които да 
аргументират програмните мерки. 

8.4.1 Инфраструктура за битови отпадъци 

Двата основни компонента на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци 

са:  

- Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци  

- Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци 

Съдове и техника за събиране и транспортиране на битови отпадъци 

� Смесени битови отпадъци  

В община Силистра се използват различни по вид и обем съдове за събиране на 
смесените битови отпадъци. Наличните съдове са дадени в следващата таблица. 

Таблица 14. Брой и вид съдове за събиране на смесени битови отпадъци 

№ Вид на контейнерите Материал 
Обем 

(куб.м) 
Брой 

Общ обем 

(куб.м) 

2 Контейнери тип «Бобър»  Метал 1,1 1107 1217,7 
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№ Вид на контейнерите Материал 
Обем 

(куб.м) 
Брой 

Общ обем 

(куб.м) 

3 Контейнери тип «КО» Метал 1 75 75 

4 Контейнери тип "бургаски" Метал 4 115 460 

5 Кръгли кофи Метал 0,11 1370 150,7 

6 Казанчета за пепел Метал 0.3 70 21 

7 Кошчета Метал 0.075 342 25,65 

 

Услугата се предоставя чрез общинска фирма „Синева“ ЕООД и чрез възлагане на 
външни изпълнители. Контейнерите са собственост на общината и на външните 
изпълнители. Само кръглите кофи са частна собственост.  

През 2013 г. с безлихвен заем от ПУДООС общината е закупила нови контейнери тип 

«Бобър» с цел обхващане на всички населени места в системата за организирано 

сметосъбиране. 

Общият обем на използваните съдове е 1950,05 куб.м, или 0,041 куб.м/жител (41 л/ж.). 

По този показател община Силистра показва сравнително добро ниво на обезпечаване 
със съдове за събиране на отпадъците в сравнение със сходни по размер общини. 

Изчисленията за наличния обем на използваните съдове съобразно честотата на 
обслужване на съдовете  при 70 процента запълняемост показват, че наличните съдове 
са достатъчни за осигуряване на услугата по събиране  и временно съхранение на 
смесените битови отпадъци.   

Системата за организирано сметосъбиране обхваща цялата територия и цялото 

население в общината и през следващите години няма да се налага закупуване на нови 

съдове за разширяване на системата и обхващане на нови населени места, като при 

необходимост ще се подменят амортизирани и повредени съдове.  

За транспортиране на събраните смесени битови отпадъци до съоръжения за третиране се 
използват специализирана техника, собственост на общинско дружество „Синева“ 

ЕООД и външни изпълнители.  

Таблица 15. Брой и вид транспортни средства за смесени битови отпадъци 

 Вид 
Година на 

производство 

Обем на 

надстройката 
Собственост 

1.  Сметосъбирач 1986 18 „Ербауер” ЕООД 

2.  Сметосъбирач 1985 14 „Синева“ ЕООД 

3.  Сметосъбирач 1991 12 „Синева“ ЕООД 

4.  Сметосъбирач 2004 10 „Ербауер” ЕООД 

5.  Сметосъбирач 2008 8 „Синева“ ЕООД 

6.  Сметосъбирач 2004 5 „Синева“ ЕООД 

7.  Специален контейнеровоз 1979 4 „Синева“ ЕООД 

8.  Специален контейнеровоз 1989 4 „Синева“ ЕООД 

9.  Специален контейнеровоз 1996 4 „Синева“ ЕООД 
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 Вид 
Година на 

производство 

Обем на 

надстройката 
Собственост 

10.  Специален контейнеровоз 1997 4 „Ербауер” ЕООД 

11.  Товарен самосвал 1996 4 „Ербауер” ЕООД 

12.  Товарен самосвал 1996 4 „Синева“ ЕООД 

13.  Товарен самосвал 1992 4 „Синева“ ЕООД 

14.  Товарен самосвал 1993 4 „Синева“ ЕООД 

15.  Товарен самосвал 1981 2 „Синева“ ЕООД 

16.  Сметосъбирач 2006 18 
„Астон сервиз“ ООД 

(на лизинг) 

17.  Сметосъбирач 2001 18 „Астон сервиз“ ООД 

18.  Сметосъбирач 2007 10 „Астон сервиз“ ООД 

19.  Сметосъбирач 2007 10 „Астон сервиз“ ООД 

20.  Товарен самосвал 1992 1.75 „Астон сервиз“ ООД 

21.  Товарен самосвал 1992 1.75 „Астон сервиз“ ООД 

Допълнително за транспортиране на отпадъците се ползват три челни товарачи, трактор, 

шаси, метачна машина, както и техника за товарене. 

Наличната транспортна техника е достатъчна за събирането и транспортирането на 
смесените битови отпадъци в общината. Част от автомобилите са 100% амортизирани, 

съгласно амортизационните норми в ЗКПО. В периода до 2020 г. ще е необходимо 

увеличаване на автомобилния парк с поне два нови специализирани автомобила, вкл. и 

нови автомобили във връзка с въвеждане на разделно събиране на биоотпадъците. 

� Разделно събиране на битови отпадъци  

На територията на град Силистра функционира система за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки, като за целта общината е сключила договор с „Екопак България“ 

АД - организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, която финансира 
дейността изцяло за своя сметка. Системата оперира с контейнери в три цвята – зелени 

контейнери за стъклени отпадъци от опаковки, жълти - за пластмасови и метални, и 

сини - за хартия и картон. На територията на общината са разположени общо 335 

цветни пластмасови контейнери тип „Иглу“ с общ обем 502 500 л, от които 111 сини, 

111 жълти и 113 зелени контейнери, всички с обем 1,5 куб.м. Осигурените точки и 

разположените контейнери на територията на община Силистра отговарят на 
изискванията на Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. 

На територията на общината функционират площадки за изкупуване на битови 

отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло, в които гражданите предават отпадък 

от хартия и картон, стъкло, пластмаси и най-вече метали. Тези пунктове обаче не са 
регистрирани в общината. 

Тъй като все още няма изградена инсталация за компостиране на битовите 
биоотпадъци, все още не са осигурени и съдове и техника за разделното им събиране и 

транспортиране. 
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� Съдове за фамилно компостиране 

Община Силистра не е изпълнявала проекти за домашно компостиране с цел 

предотвратяване на образуването на градински биоотпадъци и не разполага с 
компостери. 

� Съдове за отпадъци от пепел и сгурия 

Община Силистра е сред общините, които са осигурили съдове за разделно събиране на 
отпадъци от пепел и сгурия от отоплението през зимния сезон. 

� Разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата   

Към момента на анализа общината не предоставя такава услуга. Дейността ще се 
осъществява след осигуряване на площадката за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци (съгласно изискванията на чл.19, ал.3, т. 11 от ЗУО). Общината 
следва да разгледа също възможността за осигуряване на мобилен пункт осъществяващ 

посещение в различните райони по график. 

Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци 

� Площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 

домакинствата 

Община Силистра все още не е осигурила площадки за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани битови отпадъци от домакинствата, съгласно изискванията на чл.19, 

ал.3, т. 11 от ЗУО. Общината е в процес на избор на площадки и има изготвени 

предпроектни проучвания за две площадки. Предстои съгласуване с РИОСВ Русе за 
извършване на такива дейности на избраните площадки, както и всички дейности за 
узаконяване и изграждане на площадките – изготвяне на ПУП, преценка 
необходимостта от ОВОС, промяна предназначението на земята и др. 

� Инсталации за предварително третиране на битови отпадъци преди 
депониране 

Към настоящия момент община Силистра не разполага с инфраструктура за 
оползотворяване на битови биоразградими отпадъци и биоотпaдъци. На основание 
определените мерки за управление на отпадъците в регионите съгласно „Националната 
програма за управление на отпадъците 2009-2013 г.” и възможностите, които даваше 
постановление № 209 от 20 август 2009 г. на Министерски съвет за осигуряване на 
финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битови 

отпадъци, Община Силистра през 2011 г. сключи договор за „Изграждане на 
инсталация за предварително третиране на ТБО в т.ч. компостиране на зелени 

отпадъци” в т.ч. „Изграждане (проектиране, доставка, монтаж и пускане в 
експлоатация) на регионално съоръжение за предварително третиране на ТБО преди 

тяхното депониране включващо линия за сепарация”  и „Изграждане (проектиране, 
доставка, монтаж и пускане в експлоатация ) на инсталация за компостиране на зелени 

(биоразградими) отпадъци. Теренът е осигурен предварително от общината през 2005 г. 
именно с цел  на него да бъде изградена такава инсталация. Инсталацията следваше да 
бъде построена в края на 2012 г., но към настоящия момент все още не е завършена и 

въведена в експлоатация. В нея следва да бъдат предварително третирани всички 

постъпващи в депото отпадъци от ползващите депото общини, както и от други лица 
генератори на неопасни битови отпадъци от региона, за които е обосновано 

предварителното им третиране. Оразмерителният капацитет на инсталацията е 47 000 
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т/г. Съгласно изготвения проект в нея се предвижда зелените биоразградими отпадъци 

да бъдат подлагани на открито компостиране. Общото количество отпадъци, което ще 
се компостира съгласно изготвения проект, възлиза на 8000 т/г., в т.ч. 5000 т органични 

битови отпадъци и 3000 т зелени отпадъци.  

Изграждането и въвеждането в експлоатация на тези две съоръжения се оказват 
ключови за по-нататъшните действия на общината по въвеждане на организирана 
система за разделното събиране на битови биоразградими отпадъци и биоотпaдъци. 

Незавършеността на площадката, където е предвидено извършването на открито 

компостиране, прави неоправдано разделното им събиране за момента. 

� Съоръжения за депониране на отпадъците  

Община Силистра е сред първите общини в страната, които спазват напълно 

европейските и националните изисквания за депониране на битовите си отпадъци на 
депа, отговарящи на всички екологични стандарти за опазване на околната среда и 

човешкото здраве.  

Битовите отпадъци, генерирани на територията на 
общината, се депонират на Регионално депо за 
неопасни отпадъци (РДНО), разположено в 
местността „Осми пост” в землището на гр. 

Силистра. Регионалното депо за битови и неопасни 

производствени отпадъци за регион Силистра (клас 
„депо за неопасни отпадъци”, съгласно 

класификацията на нормативната уредба) е 
изградено със средства от предприсъединителната 
европейска програма ИСПА. РДНО е въведено в 
експлоатация през октомври 2006 г. и обслужва общините Силистра, Кайнарджа, 
Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница с общо население 98 981 души9

. Депото приема 
битови, строителни и производствени неопасни отпадъци. За дейността е издадено 

комплексно разрешително № 180-Н1/2009 г.   

Регионално депо за неопасни отпадъци е с общ капацитет 1 011 416 тона с 4 клетки за 
твърди битови отпадъци:  

- Клетка 1 - 187 572 т 

- Клетка 2 - 180 790 т 

- Клетка 3 - 208 836 т 

- Клетка 4 - 434 218 т 

Инфраструктурата включва също административна сграда, сграда за контрол на 
трафика с кантар, гараж и работилница, сграда за измиване на камионите, сграда за 
авариен генератор, навес за компактор, локална ПСОВ, инсталация за улавяне и 

изгаряне на биогаз, инсталация за инфилтрат, мониторингови кладенци, довеждаща и 

площадкова инфраструктура, обслужващ път, осветление, както и булдозер, компактор, 

самосвал. 

Съобразно условията на КР №180 – Н1/2009 на територията на площадката е разрешено 

да се извършват дейности по:  

                                                 
9Данни на НСИ - 31.12.2015 г. 
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- обезвреждане на отпадъци (депониране в специално проектирани клетки за 
неопасни отпадъци);  

- оползотворяване на отпадъци – за запръстяване на клетки за неопасни отпадъци; 

- предварително съхраняване на отпадъци при мястото на образуване предаването 

им за последващо транспортиране до друг обект с цел оползотворяване или 

обезвреждане (отработени масла, маслени филтри, оловни акумулаторни 

батерии, излезли от употреба гуми и др.) 

Първоначално са изградени клетки 1, 2 и 3. Клетки 1 е запълнена, закрита и е в процес 
на рекултивация.  

Планира се изграждане и на клетка 4 от регионалното депо. За целта община Силистра 
обяви обществена поръчка „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен 

проект за изграждане на клетка 4 (II етап) от обект Регионално депо за ТБО на Община 
Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница“. Довършителните 
работи ще се състоят в изграждане на долен изолационен екран по дъното и откосите 
на клетката, изграждане на дренажна система за събиране на инфилтрат и свръзването 

на системата с изградената канализационна система за отвеждане на инфилтратът в 
ЛПСОВ.   

Всички отпадъци, доставяни на депото, се контролират, което включва: 

- регистрация на камиона, превозващ отпадъците и на източника, генериращ 

отпадъците;  

- претегляне и регистриране на отпадъците;  

- пряк визуален контрол на отпадъците за съответствие по вид и състав на 
отпадъците; 

- записване и съхраняване на цялата информация в системата за регистриране на 
данни – софтуерна система, свързана с кантара. 

Съгласно Годишния доклад за 2015 г. за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено комплексно разрешително, публикуван и на интернет-страницата на 
ИАОС, капацитетът на клетка 1 е с проектна стойност 187 572 тона, а депонираният 
отпадък е 282 806 тона. Основата на клетката е изградена от Льос бетон и с определена 
дебелина по проектна стойност, която позволява количества на депонирания отпадък до 

достигане на проектните коти. Клетка 2 е с капацитет от 196 175 тона. От тях до края на 
2015 г. са приети 196 175 т, но количеството депониран отпадък не е достатъчно за 
достигане на проектните коти. До края на 2015 г. общото количество депониран 

отпадък на регионалното депо е 483 647 тона, т.е.  капацитетът на депото е  запълнен на 
48,36% и в депото могат да се приемат още 527 769 т отпадък. При средногодишно 

количество на депонираните отпадъци около 37 000 - 38 000 т/година неопасни битови 

и производствени неопасни отпадъци, целият остатъчен капацитет на депото ще бъде 
достатъчен за период от около 14-15 г., а капацитетът на третата изградена клетка – за 
около 6 години, т.е. до 2022 г. Съществува възможност за удължаване експлоатацията и 

на клетка 2 до достигане на проектните коти, но операторът на депото следва да 
направи технически оценки и анализи за оползотворяване на тази възможност. Като се 
има предвид също, че се очаква общините от РСУО Силистра да предприемат мерки за 
увеличаване на количествата оползотворени и рециклирани битови отпадъци, както и 

да прилагат мерки за предотвратяване на отпадъците, се прогнозира удължаване на 
експлоатационния период на депото с поне още няколко години. Тази констатация е 
много важна в контекста на предвижданията на Националния план за управление на 
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отпадъците след 2020 г. да се преустанови финансирането на общините от национални 

източници за изграждане на депа за отпадъци. 

8.4.2 Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

На територията на общината и областта няма специализирана площадка и/или лица 
предлагащи услуга за подготовка на отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР) за 
повторна употреба, както и специализирана за рециклиране на строителни отпадъци. 

Съгласно Националната програма за управление на отпадъците 2009-2013 г., подобни 

съоръжения в страната е възможно да бъдат изграждане на база публично-частно 

партньорство. Досега няма проявен интерес от лица за подобни съвместни действия в 
общината.  

Тази липса се усеща и е основен проблем пред строителните предприемачи. В случай, 

че количеството и видът на строителните отпадъци позволяват те да бъдат приети в 
регионалното депо, част от тях се приемат. Друга част биват използвани за обратни 

насипи (линейни обекти) или влагани за повдигане на терени. Част от тях се използват 
за рекултивация на кариери в региона. 

Липсата на специализирано съоръжение за оползотворяване на ОСР и депо за този вид 

отпадъци в община Силистра и в регион Силистра представлява сериозен проблем, 

чието решаване би намалило количеството на депонираните отпадъци на регионалното 

депо и увеличило неговия експлоатационен срок.  

8.4.3 Инфраструктура за третиране на утайките от ПСОВ 

По ОП „Околна среда 2007-2013 г.“, приоритетна ос 1 „Води“ е реализиран проект за 
Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води - Силистра, доизграждане на 
канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на 
гр.Силистра. Проектът включва изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни 

води с проектен капацитет 46 969 е.ж. Проектът се осъществява съгласно изискванията 
на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и на общите договорни условия на 
FIDIC за проектиране и строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани 

от Изпълнителя, „Жълта книга”. 

ПСОВ Силистра е въведена в експлоатация  през април 2016 г.Технологията на ПСОВ 

най-общо включва механично и биологично пречистване и третиране на утайките. 
Механичното пречистване се извършва посредством отстраняване на отпадъците, чрез 
груби и фини решетки и отстраняване на пясък, чрез аерирани пясъкозадържатели. 

Използваният биологичен процес е с активна утайка, включително зони за 
отстраняване на азот и отделно аеробно стъпало и свързаното уплътняване и 

обезводняване на утайките. Тъй като количеството на утайките е сравнително малко, не 
са изградени съоръжения за оползотворяване на утайките. Утайките се депонират на 
Регионално депо за битови отпадъци Силистра.  

Целесъобразно е в бъдеще да се търси регионален подход за оползотворяване на 
утайките - за рекултивация на нарушени терени, за вторично гориво и други подходящи 

методи за оползотворяване в региона. 

8.4.4 Изводи и препоръки 

� Осигурените съдове и транспортни средства за събиране и транспортиране на 
смесените битови отпадъци са достатъчни за осигуряване на качествени услуги. 

През следващите пет години ще е необходима само текуща подмяна на 



  

81 

 

амортизирани и повредени съдове в малък обем и закупуване на специализирани 

автомобили за подмяна на крайно амортизирани такива. 

� Община Силистра е една от първите общини в страната, осигурила депо за 
депониране на смесени битови отпадъци, отговарящо на европейските и 

националните екологични норми и стандарти и съвместно с останалите общини в 
регион Силистра депонира отпадъците си на регионален принцип.  

� Капацитетът на действащите клетки на регионалното депо е достатъчен за 
осигуряване на нуждите на общината в средносрочен период (поне до 2022 г.). 
Общината/операторът на депото следва да възложат техническа оценка и анализи с 
оглед изясняване на възможностите и хоризонта на използване на клетка 2 до 

достигане на проектните коти, с което ще се удължи експлоатационният период на 
депото. Общината е предприела своевременно мерки за проучване и подготовка за 
изграждането на клетка 4, с чието въвеждане в експлоатация нуждите на шестте 
общини за депониране на остатъчните битови отпадъци ще се осигурят в 

дългосрочен период най-малко до 2030–2035 г. 

� Съдове и техника за разделно събиране на битови отпадъци са осигурени за потока 
на отпадъците от опаковки от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали чрез 
договор с организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Община 
Силистра е сред общините, които са осигурили съдове за разделно събиране на 
отпадъци от пепел и сгурия от отоплението през зимния сезон.  

� През програмния период е необходимо общината да предприеме допълнителни 

мерки за осигуряване на инфраструктура за разделно събиране и временно 

съхранение на битови отпадъци, като осигури площадки за безвъзмездно предаване 
на разделно събрани отпадъци от домакинствата отпадъци (съгласно изискванията 
на чл.19, ал.3, т. 11 от ЗУО) и сключи договори с лица и притежаващи 

разрешителни по ЗУО, за всички видове масово разпространени отпадъци. 

Общината вече е предприела действия за осигуряване на общинска площадка за 
предаване от домакинствата на разделно събрани отпадъци (едрогабаритни, опасни 

битови отпадъци, рециклируеми и др.), но е необходимо процесът да се ускори. На 
територията на общината функционират и частни площадки за разделно събрани 

отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло (т.нар. пунктове за 
вторични суровини), за които общината трябва да изготви регистър.  

� Към момента на анализа община Силистра не разполага с инфраструктура за 
предварително третиране на смесените битови отпадъци чрез сепариране и за 
оползотворяване на битови биоразградими отпадъци и биоотпaдъци. В етап на 
строителство са сепарираща инсталация за смесени битови отпадъци и 

компостираща инсталация за зелени биоразградими отпадъци, които все още не са 
завършени. Необходимо е общината да предприеме действия за ускоряване 
довършването на СМР и пускане в експлоатация на двете инсталации. Поради 

липса на необходимата инфраструктура за компостиране все още не е въведена 
система за разделно събиране на биоразградимите, вкл. биоотпадъците. С 

въвеждане в експлоатация на компостиращата инсталация общината ще трябва да 
закупи съдове и транспортни средства за разделно събиране и транспортиране на  
този отпадъчен поток.  

� На територията на община Силистра и в региона няма специализирана и 

оборудвана със съответната техника площадка за приемане и третиране на 
отпадъци от строителство и разрушаване. В бъдеще е препоръчително общината да 
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направи проучване за обособяване на площадка за рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъците от строителство и разрушаване в регионален 

аспект, тъй като общините като възложители на строителни дейности имат 
ангажименти в тази насока, а и за гражданите и бизнеса това ще бъде по-евтин и 

екологичен вариант и в съответствие с националните цели и политики.   

� Утайките от ПСОВ гр. Силистра се депонират на Регионалното депо Силистра. 
Планира се утайките да се оползотворяват за рекултивация на нарушени терени, за 
вторично гориво и други подходящи методи за оползотворяване. 

8.5. Замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и 

осъществени мерки за тяхното възстановяване 

По проект: „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за 
битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на 
нормативните изисквания“ и Договор № DIR 51222031-С001 сключен между МОСВ и 

ПУДООС е осигурено финансиране по сключени договори с 36 общини за 
рекултивация на стари общински депа. По договор между ПУДООС и община 
Силистра е закрито старото депо, което е в непосредствена близост до сега 
действащото регионално депо.    

Клетка 1 на Регионалното депо за неопасни отпадъци е с изчерпан капацитет и не се 
използва, но все още не е закрита. Има изготвен проект за закриване и рекултивация. 
Предстои избор на изпълнител по реда на ЗОП и извършване на дейностите по 

техническа и биологична рекултивация, което се очаква да започне през 2017 г. След 

рекултивацията на клетка 1 мониторинг и следексплоатационни грижи ще се 
изпълняват от Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци - 

Силистра”. 

В заключение от анализа изводите са: 

� Общината е закрила и извършила техническа рекултивация на старото депо, което 

не отговаря на съвременните стандарти, като трябва да се довърши и биологичната 
рекултивация. 

� Клетка 1 на Регионалното депо за неопасни отпадъци е с изчерпан капацитет, но 

все още не е закрита и предстои нейната рекултивация.    

� В периода на ПУО общината ще е необходимо да осигури финансиране и да 
извърши рекултивация на закритите клетки на регионалното депо. 

8.6. Съществуващи схеми за събиране, транспортиране и третиране на 

отпадъците и финансиране на дейностите с отпадъци 

Анализът на съществуващите схеми за управление на отпадъците в община Силистра е 
извършен през призмата на принципите при управление на отпадъците „замърсителят 
плаща“ и „разширена отговорност на производителя“. 

Настоящият анализ разглежда схемите за събиране, включително разделно, 

транспортиране и третиране на битовите отпадъци и отпадъци от разрушаване и 

строителство, прилагани в община Силистра, и икономическите инструменти за 
финансиране на дейностите с отпадъци. Анализът се концентрира върху следните 
въпроси: 
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� Какви схеми е въвела община Силистра за предоставяне за услугите за събиране 
(вкл. разделно), транспортиране, предварително третиране, оползотворяване и 

обезвреждане за различни потоци отпадъци.  

� Осигурила ли е общината всички услуги, свързани с отпадъците, нормативно 

определи като ангажимент на общините. 

� Какви източници използва общината за финансиране на дейностите с отпадъци и 

достатъчни ли са приходите за покриване на всички разходи за управление на 
отпадъците. 

Анализът завършва с изводи и препоръки в разглежданата област. 

За целите на настоящия анализ са използвани информационни източници на 
национално и на общинско ниво, вкл. наредби и решения на Общинския съвет и 

заповеди на кмета на община Силистра; годишни отчети за изпълнението на общинския 
бюджет и годишни отчети за дейността на общинската администрация и други планови 

и отчетни документи на общината, както и договори на общината с външни 

изпълнители.   

8.6.1 Същност на принципите „Замърсителят плаща“ и „Разширена 

отговорност на производителя“ 

Принципът „Замърсителят плаща” по отношение на отпадъците изисква: 

- причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който 

гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве; 

- причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си; 

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

определяне цената на продуктите и услугите; 

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

предишния притежател на отпадъците. 

В съответствие с принципа „Замърсителят плаща”, домакинствата и лицата, които 

образуват битови отпадъци и подобни на битовите отпадъци, са отговорни за 
изхвърлянето, включително разделното събиране и изхвърляне, на битовите отпадъци в 
определените за целта съдове и места и заплащат пълните разходи за услугите по 

временно съхраняване, събиране, транспортиране, третиране на отпадъците, закриване, 
рекултивация и последващ мониторинг на депата и съоръженията за битови отпадъци 

чрез ежегодна такса битови отпадъци в съответствие със ЗМДТ, ЗУО и наредбите на 
общините за управление на отпадъците. В съответствие с принципа, лицата, които 

образуват строителни отпадъци, заплащат разходите за събиране, предварително 

съхраняване, третиране и транспортиране на тези отпадъци. 

Принципът "Разширена отговорност на производителя" (РОП) е екологичен принцип, 

който се прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие 
върху околната среда от даден продукт. РОП въвежда задължения и отговорности за 
производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл за: ограничаване на 
съдържанието на опасни вещества, обратно приемане, предотвратяване на отпадъците и 

повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, 
получени в резултат на употребата на продукта. В съответствие с този принцип, 



  

84 

 

производителите на продукти трябва да поемат отговорност, включително за 
финансирането на: 

- предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството на 
техните продукти; 

- проектиране и разработване на продукти, които подлежат на многократна 
употреба, технически издръжливи са, не съдържат или имат ограничено 

съдържание на материали и вещества, представляващи риск за околната среда; 

- развиване на пазари за повторната употреба и рециклирането на отпадъците, 
образувани след крайната употреба на пусканите на пазара продукти. 

РОП се прилага за масово разпространени отпадъци. Съгласно ЗУО „масово 

разпространени отпадъци“ (МРО) са отпадъци, които се образуват след употреба на 
продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите 
характеристики изискват специално управление. МРО са обособени в 6 групи: 

- отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали,  

- негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), 

- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),  

- излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС),  

- излезли от употреба гуми (ИУГ), 

- отпадъчни масла. 

Съгласно националната нормативната уредба кметът на общината има само някои 

задължения в схемата съгласно РОП10
 - да организира дейностите по разделно събиране 

на масово разпространени отпадъци и/или да оказва съдействие на организациите за 
оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определянето на местата за 
разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за 
предаване на масово разпространени отпадъци. 

Принципите „замърсителят плаща” и „разширена отговорност на производителя“ се 
реализират чрез административни разпоредби и икономически инструменти - такси за 
услугите, продуктови такси, такси за депониране и други екотакси, плащане при 

изхвърляне и други. 

8.6.2 Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци до депа и 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или 

обезвреждане на отпадъците 

Едно от най-съществените предизвикателства в европейското законодателство, 

въведено като задължение на общините, е на всеки притежател на отпадъци да бъдат 
предоставяни услуги за осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и 

транспортиране на отпадъците до депа или други инсталации и съоръжения за 
оползотворяване и/или обезвреждане. Това налага да се планират мерки за обхващане 
на всички населени места на територията на общината в системи за събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения за оползотворяване/ 
обезвреждане.  

                                                 
10По-подробно тези ангажименти са представени в анализа на нормативната уредба 
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Организираното сметосъбиране на смесените битови отпадъци обхваща всички 19 

населени места и 100% от населението на общината. Наредбата на община Силистра по 

чл. 22 от ЗУО регламентира дейностите по събиране и транспортиране на битовите 
отпадъци, задълженията на физическите и на юридическите лица, както и на 
общинската администрация като доставчик на услугите. Схемата за организирано 

сметосъбиране се изготвя от общинската администрация и се утвърждава ежегодно до 

31 октомври със заповед на кмета на общината, заедно с границите на районите и видът 
на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ. Честотата на събиране варира между 

ежедневно събиране в централната част на гр. Силистра и два-три пъти седмично от 
селата и промишлените зони. 

Община Силистра предоставя услуги по събиране и транспортиране на смесените 
битови отпадъци на територията на общината чрез три организации: общинско 

търговско дружество „Синева” ЕООД, фирма „Ербауер” ЕООД и фирма „Астон сервиз” 

ООД. 

Общинско търговско дружество „Синева” ЕООД е създадено с решение на Общинския 
съвет с предмет на дейност поддържане чистота и сметосъбиране, снегопочистване и 

поддържане на паркове и градини, производство и пласмент на цветя и друг посадъчен 

материал. Фирмата е 100 процента общинска собственост на община Силистра. 
Съгласно Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 

община Силистра в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 

участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, 

Общинският съвет определя бизнес задачите на дружествата за срока на договора за 
управлението им, по предложение на кмета на общината и председателя на Общинския 
съвет в съответствие със стратегията за развитието им.  

Към момента на анализа, услугите по събиране и транспортиране на смесени битови 

отпадъци на територията на община Силистра се осъществяват както следва:ю 

- „Синева” ЕООД - райони І, ІІІ, ІV на гр. Силистра и на големите села в близост до града - 

с.Айдемир и с. Калипетрово. 

- „Астон сервиз“ ООД -  16 села на територията на община Силистра 

- „Ербауер“ ЕООД – район ІІ на гр. Силистра 

Смесените битови отпадъци се транспортират със специализирани автомобили до 

регионалното депо за неопасни отпадъци, разположено в местността „Осми пост” в 
землището на гр. Силистра.  

Дейността на фирмите включва също осигуряване на съдове за смесени битови отпадъци, 

разполагане и поддръжка на съдовете за смесени битови отпадъци, почистване в 
населените места на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии, предназначени за обществено ползване, озеленяване и поддържане на паркове 
и зони за отдих. 

8.6.3 Разделно събиране на битови отпадъци 

От 2008 г. на територията на гр. Силистра, а от септември 2016 г. и в с. Айдемир се 
прилага схема за разделно събиране на отпадъци от опаковки от хартия и картон, 

пластмаса, стъкло и метали. Общината е сключила договор с колективна организация за 
оползотворяване „Екопак България“ АД, като организацията осъществява дейността 
изцяло за своя сметка. Използват се три вида контейнери – жълти за събиране на 
опаковки от пластмаса и метал, зелени за събиране на стъклени опаковки и сини за 
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опаковки от хартия и картон. Схемата не е ефективна и събраните количества са 
незначителни. 

Общината не прилага разделно събиране на битови отпадъци от хартия и картон, 

метали, пластмаси и стъкло, извън това на отпадъци от опаковки. 

За разделно събиране на ИУМПС община Силистра е сключила договори с фирми с 
разрешителни по ЗУО: 

- “Супер лукс 84” ЕООД -12. 2014 - 12. 2016 г. 

- “Мехапластика” ЕООД  - 12. 2014 - 12. 2016 г. 

- ЕТ “ИЕСТ-Хр. Христов” - 12. 2014 - 12. 2016 г. 

За останалите МРО общината не е сключила договорни споразумения с организации и 

фирми с разрешителни по ЗУО. Препоръчително е с цел разширяване и подобряване на 
услугите относно отпадъците за населението, община Силистра да осъществи контакти 

с организации и фирми с разрешителни по ЗУО за съответните дейности с отпадъци и 

да сключи договорни споразумения с тях за разделно събиране на НУБА, ИУЕЕО, ИУГ 

и отработени масла. Необходимо е също на интернет страницата на общината да се 
публикуват адресите и контактите на местата за предаване на разделно събрани МРО. 

На територията на община Силистра действат изкупвателни пунктове за събиране на 
отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и черни и цветни метали. Съгласно чл. 

111 от Наредба за 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, и поддържане и опазване н а чистотата на територията 
на община Силистра „Кметът на общината или упълномощени от него лица водят 
регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон 

на територията на Общината“. Тази нормативна регламентация обаче все още не е 
напълно изпълнена, тъй като Наредбата е приета с Решение № 1366 от 23.07.2015 г. и 

общината не разполага с актуален регистър на тези площадки с данни за тяхното 

местоположение, работно време, кодове на приеманите отпадъци и др. Освен това, 
съгласно цитираната Наредба притежателите на такива площадки са задължени да 
представят в общината копие от годишните отчети за количествата приети и предадени 

за рециклиране отпадъци. Тази информация е от съществено значение за общината, тъй 

като отчетените количества отпадъци ще допринесат за постигане на целите за 
рециклиране на битовите отпадъци по чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО. Общинската 
администрация следва да осъществява редовен контрол по изпълнение на изискванията 
на Наредбата по предоставяне на периодични данни за отпадъците. 

Община Силистра все още не е осигурила услуги относно: 

� Безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата 

Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО общината е задължена да осигури площадка за 
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, вкл. 

едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита и други в гр. Силистра, като 

населено място над 10 000 жители. Община Силистра има изготвен вариант на 
предпроектни проучвания за две площадки и е в етап на извършване на всички 

дейности за узаконяване и изграждане на площадките – изготвяне на ПУП, преценка 
необходимостта от ОВОС, промяна предназначението на земята и строителство. 
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� Разделно събиране и транспортиране на зелени биоотпадъци. Към момента на 
територията на община Силистра не е изградена инфраструктура за 
оползотворяване на зелени биоотпадъци и поради това не е детайлно планирана 
система за разделното им събиране и не са определени места за разполагане на 
необходимите елементи на системата за разделно събиране и предаването им за 
компостиране. На територията на общината събирането на зелените биоотпадъци е 
част от общата схема за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци. 

Домакинствата изхвърлят тези отпадъци  (зелени листа, трева, клони), образувани 

от почистването на фамилни градини и дворове, в контейнерите за битови 

отпадъци, и те се събират заедно със смесения битов отпадък от контейнерите. В 

населени места извън общинския център обемът зелени биоотпадъци, който попада 
в контейнерите за сметосъбиране, е сравнително малък, тъй като те обикновено се 
събират и изгарят след изсъхване на място в самите градини на домакинствата. 
Зелените биоотпадъци от обществените пространства, парковете и градините в 
общинския център град Силистра се събират и се извозват до депото. 

8.6.4 Предварително третиране на събраните смесени битови отпадъци 

преди обезвреждането им 

Предварително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране не се 
прилага, тъй като все още липсва необходимата за това инфраструктура. 

8.6.5 Обезвреждане 

Обезвреждането на битовите отпадъци се извърша в Регионалното депо за неопасни 

отпадъци в землището на гр. Силистра. Издадено е комплексно разрешително № 180-

Н1/2009 г.    

Оператор на депото е Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци - 

Силистра”. Предприятието е създадено с Решение № 990, взето на заседание с Протокол 

№ 31 от 07.06.2006 г. на Общински съвет – Силистра, на основание чл. 52 и следващите 
от Закона за общинската собственост. Предприятието е специализирано звено на 
общината по организация и управление депонирането на битови, строителни и 

промишлени отпадъци, съхранение на строителни отпадъци и изкопни земни маси от 
физически и юридически лица, с цел задоволяване потребностите на населението и 

осигуряване изпълнението на местни дейности и услуги, финансирани от бюджета на 
Община Силистра или от извънбюджетни сметки и фондове. Предприятието не е 
юридическо лице и осъществява дейността си от името и за сметка на община Силистра 
съобразно ЗОС и Правилник за дейността, в съответствие със заложените в годишния 
бюджет на общината бюджетни средства за неговата издръжка, утвърдени от Общинския 
съвет с план-сметка за съответната година. Дейността на предприятието се координира и 

контролира от кмета на община Силистра, упълномощен от него заместник-кмет или 

друго длъжностно лице. Ежегодно, след приключване на отчетната година, в срок до 

първи март, директорът на Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци 

- Силистра” внася отчет за дейността и резултатите на общинското предприятие през 
отчетната година, който се приема от Общинския съвет. 

8.6.6 Събиране, транспортиране и третиране на строителните отпадъци 

Община Силистра няма договор с лица за оползотворяване на отпадъци от строителство 

и разрушаване на сгради. Част от такива отпадъци, ако подлежат на приемане, се приемат 
и използват за оформяне на рампи и временни пътища в рамките на използваните клетки 

на депото. В рамките на общината няма лица предлагащи услуги за оползотворяване на 
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ОСР. Фирма „Пътперфект-Т” ЕАД, когато е била изпълнител на пътни настилки, е 
използвала отпадъците от ремонт при фрезоване стари асфалтови настилки. За терен, 

където се съхраняват ОСР и изкопни земни маси от мащабните проекти на община 
Силистра (Воден цикъл; Ремонт на Дунавски парк, Газификация на гр. Силистра) е 
изготвено задание за предпроектни проучвания с цел да се установи дали на този терен 

може да бъде обособена площадка за оползотворяване на ОСР, както и за съхранение на 
земни маси. Към настоящия момент все още не е възложено изпълнението на 
предпроектните проучвания.  

Строителните отпадъци, генерирани от ремонтни дейности на домакинствата, се събират 
чрез системата за организирано събиране на отпадъците (в т.ч. и срещу заплащане от 
лицата причинители на по-големи количества отпадъци от ремонтни дейности в 
домакинствата) и се транспортират до регионалното депо. Там те се използват за 
временни пътища в рамките на клетките, рампи и други дейности съгласно комплексното 

разрешително. 

8.6.7 Финансиране на управлението на отпадъците 

В съответствие с разпоредбите на ЗУО и ЗМДТ, финансирането на управлението на 
отпадъците се извършва при съблюдаване на принципите „Замърсителят плаща“ и 

„Разширена отговорност на производителя“. Принципите се реализират чрез въвеждане 
и прилагане на административни разпоредби и икономически инструменти. 

Населението и бизнесът заплащат такси за услугите за събирането, извозването и 

третирането на генерираните от тях отпадъци. 

Основен икономически инструмент и източник за финансиране на управлението на 
отпадъците в община Силистра, както във всички общини в страната, е такса битови 

отпадъци. Общината използва също възможностите за безвъзмездно финансиране за 
проекти в сектор отпадъци със средства от държавния бюджет и фондовете на 
Европейския съюз.  

Такса битови отпадъци е регулирана в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Силистра, приета с 
Решение №426/05.03.2003 г., посл. изм. и доп. с Решение №259/29.06.2016 г.  

Таксата се заплаща за услугите по събирането, транспортиране и обезвреждането в депа 
или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места. Пълните разходи на общината 
по предоставяне на услугата включват: преките и непреките трудови разходи (работна 
заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски); преки и 

непреки материални и други разходи (услуги, застраховки, командировъчни и наеми); 

разходи за управление и контрол; инвестиционни разходи. 

Таксата се определя ежегодно с решение на общинския съвет въз основа на одобрена 
план-сметка, включваща необходимите разходи за:  

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 

и други;  

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им;  

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 
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съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци, включително отчисленията по Закона за управление на отпадъците; 

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

Размерът на таксата е: 

1. Такса за събиране на БО и транспортирането им до депа, в т.ч.:  

- за жилищни имоти на граждани, жилищни имоти на предприятия – 1,5 промила 
върху данъчната оценка;  

- за нежилищни имоти на граждани, предприятия и организации – 2 промила 
върху данъчната оценка.  

2. Такса за почистване на територии, предназначени за обществено ползване, в т.ч.:  

- за жилищни имоти на граждани, жилищни имоти на предприятия – 0,5 промил 

върху данъчната оценка. - за нежилищни имоти на граждани, предприятия и 

организации – 2 промила върху данъчната оценка.  

3. Такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа, в т.ч. 

- за жилищни имоти на граждани, жилищни имоти на предприятия – 1 промил 

върху данъчната оценка.  

- за нежилищни имоти на граждани, предприятия и организации – 3 промила 
върху данъчната оценка. 

ТБО за жилищни имоти на физически лица се заплаща пропорционално в промили на 
база данъчната оценка на имотите. 

Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията се определя: 1. според 

количеството на битовите отпадъци - чрез сключване на договори с фирми, 

предоставящи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и/или депониране; 2. 

пропорционално в промили. За определяне на таксата на битови отпадъци за 
нежилищни имоти на предприятията според количеството на битовите отпадъци, 

предприятията подават в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година 
заявление по образец до кмета на общината. 

Община Силистра е сред общините, които предоставят възможност за заплащане на  
база количество генерирани битови отпадъци. Потребителите, избрали тази 

възможност, сключват договор Потребителите на тази услуга заплащат на фирмите, 
извършващи дейностите по събиране и транспортиране на смесени отпадъци на база 
сключен индивидуален договор, като отпадъците се събират в съдове собственост на 
лицата, а при постъпване на регионалното депо на техните отпадъци те заплащат 
съобразно реално постъпилите количества. В този смисъл общината се стреми да 
прилага принципа „замърсителят плаща“ съобразно възможностите. Разликата между 

определения размер за жилищни и за нежилищни имоти показва наличие на известно 

кръстосано субсидиране от страна на бизнеса, характерно за повечето общини в 
страната. 

Приходите на община Силистра от такса битови отпадъци за периода 2011-2015 г. са 
представени в долната таблица. 
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Таблица 16. Приходи от такса битови отпадъци, вкл. по групи потребители (лв.)  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Общо приходи от такса 

битови отпадъци  2 120 593  2 211 177 2 094 357 2 081 447 

 

2 148 619 

В т.ч. от:      

домакинствата 884 320 984 115 879 642 896 837 925 670 

юридически лица 1 236 273 1 317 062 1 214 715 1 184 610  1 222 949 

 

Фигура 7. Структура на приходите от такса битови отпадъци по групи задължени 

лица 

 

От данните на горната фигура се вижда, че делът на приходите от ТБО от юридически 

лица е по-висок от този на приходите от домакинствата. Препоръчително е общината да 
преразгледа политиката си относно определяне на ТБО с цел по-пълно прилагане на 
принципа „замърсителят плаща“ и заплащане въз основа на генерираните количества 
отпадъци, съобразно развитието на въпроса относно приемане на методика за 
определяне на ТБО на национално равнище. 

Събираемостта на приходите от домакинствата е висока, като варира в границите 73 и 

76 процента в анализирания период 2011-2015 г. Наблюдава се значително увеличаване 
на събираемостта на приходите от ТБО от юридически лица за периода 2011-2015 г. – 

от 55% през 2011 г. на 78% през 2015 г. 

Приходите от ТБО се използват за финансиране на всички дейности с отпадъци в 
общината.  

Разходите за управление на отпадъците в община Силистра в анализирания период са 
представени на следващата таблица. 
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Таблица 17. Разходи за управление на отпадъците (лв.) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Общо разходи за управление на 

отпадъците  

1 463 415 1 578 607 1 630 529 3 060 623 1 742 018 

 

Фигура 8. Структура на разходите за управление на отпадъците 2013-2015 г.  

 

В общата структура на разходите за управление на отпадъците общината изразходва 
най-голям дял от средствата за събиране и транспортиране на отпадъците. През 
анализирания период тези разходи остават относително постоянни. Значителният дял 

разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депа за битови отпадъци през 2014 г. се дължи на инвестициите за 
рекултивация и закриване на сметищата в селата Калипетрово и Айдемир. Логично 

нарастват и разходите за отчисления по чл. 64 от ЗУО. Като се има предвид, че до 2020 

г. отчисленията за депониране на отпадъци ще нараснат повече от три пъти спрямо 

2015 г., общината ще трябва да предприеме решителни мерки за увеличаване на 
количествата разделно събрани, рециклирани и оползотворени отпадъци, което ще 
доведе до намаляване на разходите за отчисления за депониране. 

8.6.8 Основни изводи и препоръки 

� Системата за организирано сметосъбиране обхваща всички населени места в 

общината и сто процента от населението й. 
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� Основният метод за третиране на отпадъците в община Силистра е чрез 
депониране. На територията на общината от 2006 г. се експлоатира регионално 

съоръжение за обезвреждане на смесени неопасни отпадъци, чрез депониране. 
То се управлява от Общинско предприятие „Регионално депо за битови 

отпадъци - Силистра”.  

� От 2008 г. на територията на гр. Силистра се прилага схема за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали чрез 
договор между общината и колективна организация за оползотворяване „Екопак 

България“ АД, като организацията осъществява дейността изцяло за своя сметка. 
От септември 2016 г. към схемата е включено и с. Айдемир. Общината следва да 
подготви нов договор с организацията за оползотворяване на отпадъците от 
опаковки с оглед повишаване на ефектността на дейността и поставяне на 
конкретни количествени цели, които следва да се постигнат от организацията за 
разделно събрани и предадени за рециклиране отпадъци. 

� На територията на общината функционират площадки за изкупуване на разделно 

събрани отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и черни и цветни 

метали. Общинската администрация следва да поддържа актуален регистър на 
тези площадки и да осъществява контрол по изпълнение на изискванията за 
общинската наредба за отпадъците относно предоставяне на отчетни данни за 
отпадъците от лицата, извършващи тази дейност. Тази информация е важна, тъй 

като количествата разделно събрани отпадъци от тези пунктове допринасят 
значително за изпълнение на нормативно определените количествени цели за 
рециклирани отпадъци. 

� Препоръчително е с цел разширяване и подобряване на услугите за населението 

относно отпадъците и допринасяне за постигане за целите за рециклиране на 
битовите отпадъци, община Силистра да осъществи контакти и да сключи 

договорни споразумения с организации и фирми с разрешителни по ЗУО за 
разделно събиране и на останалите видове МРО - НУБА, ИУЕЕО, ИУГ и 

отработени масла. 

� Общината все още не е въвела схеми за разделно събиране и оползотворяване на 
биоотпадъците, което е от критично значение както по отношение на постигане 
на нормативно определените количествени цели, така и във връзка с прилагане 
на йерархията при управление на биоразградимите, в т.ч. зелените отпадъци. 

� Принципът „замърсителят плаща” не се прилага изцяло при определяне на такса 
битови отпадъци и се наблюдава т.нар. кръстосано субсидиране от страна на 
бизнеса. В зависимост от въведените на национално ниво нови методики за 
определяне на такса битови отпадъци, община Силистра ще предприеме 
действия с цел по-пълно прилагането на принципа и разширяване на схемите за 
заплащане на услугите на база количество генерирани отпадъци.     

� Събираемостта на приходите от такса битови отпадъци е висока. Приходите са 
достатъчни за покриване на разходите за управление на отпадъците.   

� В структурата на разходите най-висок дял имат разходите за събиране и 

транспортиране на смесените битови отпадъци. Размерът и относителният дял 

на заплащаните отчисления по чл. 64 от ЗУО нараства значително през 
анализирания период. Общината трябва да предприеме мерки за нарастване на 
количествата разделно събрани, рециклирани и оползотворени отпадъци, за да 
намали разходите за отчисления за депониране. 
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� Общината следва да осъществява постоянни информационни кампании за 
разделното събиране на отпадъците с оглед повишаване на осведомеността и 

повишаване на мотивацията на гражданите за активно включване в тези 

системи. За целта общината може да използва част от натрупаните средства от 
отчисления по чл.64 от ЗУО.   

8.7. Административен капацитет за управление на отпадъците 

Анализът на капацитета на община Силистра е направен през призмата на задачите, 
възложени на общините с нормативната уредба в областта на управлението на 
отпадъците. Административният капацитет се разглежда като способност на 
общинската администрация успешно да изпълнява тези задачи, като постига планирани  

резултати  и  удовлетворява обществените потребности, изисквания и очаквания. 
Целите на анализа са: 

- да оцени степента на функционална осигуреност на нормативно възложените 
отговорности на кмета и изпълнението на тези функции;  

- да оцени състоянието на човешките ресурси с функции във връзка с управление 
на отпадъците; 

- да установи евентуални недостатъци и несъответствия в капацитета на общината 
в сферата на управлението на отпадъците и да изведе препоръки за 
оптимизиране и подобряване на административния капацитет в съответствие с 
общинските правомощия и функции.  

Заключенията от аналитичния преглед ще осигурят обосновка за избора на приоритети 

и мерки за развитие и подобряване на капацитета, които ще бъдат включени в 
Програмата за управление на отпадъците на община Силистра.  

За извършване на анализа са проучени нормативни, стратегически и вътрешно-

ведомствени документи на община Силистра, Устройствен правилник на общинска 
администрация Силистра, заповеди, отчети за изпълнение, които имат отношение към 

управление на отпадъците, и други релевантни документи от общината. 

8.7.1 Функционална обезпеченост за управление на отпадъците 

В Анализ на нормативната уредба по-горе подробно са описани нормативно 

определените правомощията на общината за управление на отпадъците. Функциите в 

настоящия анализ са изведени въз основа на правомощията, като са групирани условно 

в следните видове: 

- функции по политиката за отпадъците – разработване на общински програмни 

и нормативни документи, стандарти и норми за мониторинг и оценка на 
общинската политика за отпадъците; 

- функции по предоставяне на услуги – услуги по осигуряване на съдове за 
битовите отпадъци, събиране (вкл. разделно), транспортиране и третиране на 
отпадъците, планиране на разходи и определяне и администриране на такси за 
предоставяните услуги; 

- функции по наблюдение и контрол – извършване на контрол и инспекции, в т.ч. 

превантивен, текущ и последващ контрол; 
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- подпомагащи функции – информационни, образователни и разяснителни 

дейности за обществеността и бизнеса във връзка с управление на отпадъците, 
информационно обезпечаване за гарантиране на доброто функциониране на 
системата за управление на отпадъците, финансови услуги и  други.  

Функциите на общинска администрация Силистра са описани в Правилника за 
дейността на общинска администрация Силистра. Отговорностите във връзка с 
управление на отпадъците на служителите са конкретизирани в длъжностните 
характеристики,   в заповеди на кмета на общината, в Наредба за условията и реда за 
изхвърлянето, включително разделното, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 

биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци и поддържане 
и опазване на чистотата на територията на община Силистра.  

Съгласно Устройствения правилник на общинска администрация община Силистра 
общото ръководство, организация и контрол в сектор отпадъци се осъществява от 
зам.кмета с ресор устройство на територията.  

Основните функции за управление на отпадъците са възложени на Отдел 

„Инвестиционно проектиране и околна среда“ (ИПОС) в Дирекция „Устройство на 
територията“ в специализираната администрация. Отдел ИПОС е структурно звено за 
ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на 
общинската администрация и осъществява дейност в рамките на предоставените 
правомощия и функции, определени в нормативните актове и с Устройствения 
правилник на общинска администрация Силистра. Отделът има следните функции във 
връзка с отпадъците: 

- Изготвя и участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за 
устойчиво развитие на околната среда и формиране на екологичната политика 
на територията на общината 

- Координира дейността на общинската администрация в областта на 
екологията с РИОСВ, РЗИ, ОДБХ, РДНСК, ОД на МВР, както и с 
неправителствените организации и научни звена;  

- Изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, 
които се възлагат по реда на ЗОП;  

- Въвежда ефективна система за управление на отпадъците чрез интегриран 

мениджмънт и организира процеса по управление;  

- Участва в изготвяне на договорите за дейностите по сметопочистване, 
сметоизвозване и озеленяване; 

- Упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, 

стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица; 

- Организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на 
озеленените площи; 

- Извършва контрол върху количеството и качеството на извършваната работа 
по поддържането на общинските зелени площи, като за извършваните 
проверки се съставят констативни протоколи. 
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Във връзка с финансовото, правното, административното и друго обезпечаване на 
политиката за управление на отпадъците функции са възложени и на други звена от 

общата и специализираната администрация. 

- Отдел „Инспекторат” осъществява превантивен, текущ и последващ 

контрол по спазване на разпоредбите, дава писмени предписания и следи за 
изпълнението им.  

- Дирекция „Финанси” изпълнява функции по финансово обезпечаване на 
управлението на отпадъците; предлага изменения в размера на такса битови 

отпадъци в граници, определени от законови и подзаконови нормативни 

актове; администрира събирането на такса битови отпадъци, осъществява 
проверки и обработка на декларации.  

- Дирекция “Правна” осигурява спазването на законността при 

осъществяването на дейността на общата и на специализираната 
администрация и оказва правна помощ и участва в разработване на 
нормативни актове и в подготовка и провеждане на обществени поръчки, в 
т.ч. такива, свързани с управление на отпадъците. Съвместно с другите звена 
участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори. 

- Отдел „Административно информационно обслужване и управление на 

собствеността” в Дирекция „Обща администрация” има подпомагащи 

функции основно във връзка с актуализиране на информацията на 
официалния сайт на общината; организира и провежда информационни 

кампании; осигурява хардуерно обслужване  необходимите специализирани  

софтуерни програми; подпомага осъществяването на инициативи за 
публичност и прозрачност и стимулира гражданското участие. 

Функции по политиката за отпадъците. Както се вижда от прегледа на възложените 
функции, Отдел ИПОС има основна отговорност за разработване на политиката в 
областта на отпадъците, включително общинските програмни и нормативни документи 

за управление на отпадъците.Съгласно изискванията на националното законодателство 

за отпадъци, общината има задължение да разработва следните програмни и 

нормативни документи в областта на управление на отпадъците: 

- Наредба по чл.22 от ЗУО. Съгласно чл. 22 от ЗУО, общинският съвет приема 
наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, 

включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването 

и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, 

опасни битови отпадъци, на масово разпространени отпадъци на територията на 
общината, разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на 
съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. С наредбата 
се уреждат и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия 
и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, 
както и условията за предаване на отпадъци на площадките. 

Общината е приела Наредба за условията и реда за изхвърлянето, включително 

разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, 

опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци и поддържане и 

опазване на чистотата на територията на община Силистра, приета с Решение № 
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1366 от 23.07.2015 г. на Общинския съвет - Силистра на основание чл. 22 от 
ЗУО. Наредбата отговаря на изискванията на ЗУО относно обхват и съдържание. 

- Наредба по чл. 9 от ЗМДТ. Общинският съвет е приел Наредба за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община 

Силистра (приета с Решение №426/05.03.2003 г.), която се изменя и допълва 
ежегодно съобразно политиката на общината за определяне на таксите и цените на 
услугите и разходите за предоставяните услуги (посл. изм. и доп. с Решение № 

259/29.06.2016 г.). 

- Програма за управление на отпадъците. Съгласно чл. 52 от ЗУО кметът на 
общината разработва общинска програма за управление на отпадъците. Програмата 
трябва да е в съответствие със структурата на Националния план за управление на 
отпадъците и да съвпада с периода на действие на НПУО, т.е. 2014-2020 г. Съгласно 

ЗУО, МОСВ изготвя указания за изготвяне на общински и регионални програми за 
управление на отпадъците. След публикуване на Методическите указания от  
МОСВ през март 2015 г., общината предприе действия за изготвяне на Програма за 
управление на отпадъците за периода до 2020 г.   

Изводът е, че община Силистра е възложила съответните функции, има капацитет и 

изпълнява в пълен обхват нормативно възложените задължения за изготвяне на 
нормативни и програмни документи в областта на отпадъците. Анализът на 
документите (по-горе в Анализ на нормативната уредба) показва, че приетите 
общински нормативни документи отговарят на изискванията на ЗУО и подзаконовите 
актове по прилагането му.  

Функции по предоставяне на услуги относно отпадъците. За предоставяне на услугите 
за събиране, включително разделно, транспортиране и третиране на отпадъците община 
Силистра прилага много комбинация от няколко подхода за организация и изпълнение 
на дейностите: 

- чрез структурни звена в общинската администрация, 

- чрез възлагане на външни изпълнители по реда на ЗОП, 

- чрез сключване на договори с организации по оползотворяване и с лица с 
разрешителни за дейности с отпадъци  по ЗУО. 

Функциите за предоставяне на услугите са ясно разделени. Общинската администрация  
има основно организационни, регулиращи и контролни функции. Отговорностите на 
външните изпълнители са разписани в Наредба за условията и реда за изхвърлянето, 

включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни 

битови отпадъци, масово разпространени отпадъци и поддържане и опазване на 
чистотата на територията на община Силистра и в договорите с изпълнителите. 

Основни дейности  Изпълнител/ на договор 

Осигуряване на съдове за смесени битови 

отпадъци 
- “Синева” ЕООД  

- “Ербауер” ЕООД  

- Община Силистра 

Разполагане и поддръжка на съдовете за 
смесени битови отпадъци 

- “Синева” ЕООД  

- “Ербауер” ЕООД  
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Основни дейности  Изпълнител/ на договор 

Събиране и транспортиране на смесени 

битови отпадъци до депа или други 

инсталации и съоръжения за 
оползотворяването  и/или обезвреждането им 

- “Синева” ЕООД за  райони І, ІІІ, 
ІV на гр. Силистра, с.Айдемир, 

Калипетрово; 

- “Ербауер” ЕООД  - за район ІІ в 
гр. Силистра  

- “Астон сервиз” ООД за 18 села в 
общината   

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

- “Синева” ЕООД за  райони І, ІІІ, 
ІV на гр. Силистра, с.Айдемир, с. 
Калипетрово;   

- “Ербауер” ЕООД  за район ІІ в гр. 

Силистра  

Озеленяване и поддържане на паркове и зони 

за отдих 
- “Синева” ЕООД за  райони І, ІІІ, 
ІV на гр. Силистра, с.Айдемир, 

Калипетрово;   

- “Ербауер” ЕООД  за район ІІ в гр. 

Силистра  

Експлоатация на депо за неопасни отпадъци ОП “Регионално депо за ТБО” – гр. 

Силистра. - безсрочно 

Мониторинг, рекултивация и 

следексплоатационни грижи на общинско 

депо за неопасни отпадъци 

След рекултивацията на клетка 1 от депото 

мониторингът и следексплоатационните 
грижи ще се изпълняват от ОП „Регионално 

депо за ТБО гр. Силистра” съгласно изготвен 

план за мониторинг  

Организиране на събирането и 

транспортирането  до депото на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 
домакинствата на територията на общината 

- “Синева” ЕООД за  райони І, ІІІ, 
ІV на гр. Силистра, с.Айдемир, 

Калипетрово;   

- “Ербауер” ЕООД  - за район ІІ в 
гр. Силистра  

Разделно събиране и съхраняване на битови 

биоразградими отпадъци  

Услугата не се предоставя, тъй като все още 
не е изградена необходимата инфраструктура 
за оползотворяването им 

Организиране на дейностите по разделно 

събиране на масово разпространени 

отпадъци: 

 

- Отпадъци от опаковки “Екопак България” АД 

- НУБА Няма сключен договор  

- ИУМПС - „Супер лукс 84” ЕООД 

- „Мехапластика” ЕООД    

- ЕТ „ИЕСТ-Хр. Христов”   

- ИУГ Няма сключен договор 

- ИУЕЕО Няма сключен договор 

- Отработени масла Няма сключен договор 

Осигуряване на площадка за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни 

отпадъци, опасни отпадъци и други съгласно 

чл. 19, ал.3, т. 11 от ЗУО 

Услугата все още не се предоставя – 

отреждането на площадки е в процес на 
изпълнение 
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Основни дейности  Изпълнител/ на договор 

Разделно събиране на опасни отпадъци от 
домакинствата 

Услугата все още не се предоставя 

 

Изпълнението на функциите е добро, което се потвърждава от факта, че община 
Силистра е осигурила изпълнение на голяма част от услугите, свързани с управление на 
отпадъците. Предстои в периода на ПУО до 2020 г. общината да изгради необходимата 
инфраструктура, за да може да предоставя в пълен обхват всички услуги за населението  

и бизнеса. Общината вече е предприела начални действия за тяхното осигуряване (вж. 

Анализ на съществуващи схеми за събиране, транспортиране и третиране на 
отпадъците). Необходимо е също община Силистра да предприеме действия за 
сключване на договори за разделно събиране на ИУГ, ИУЕЕО и отработени масла, 
както и за сключване нови договори за услугите, предоставян от „Синева” ЕООД, 

„Ербауер” ЕООД  и „Астон сервиз” ООД, тъй като договорите с тези външни 

изпълнители изтичат в края на 2016 г. 

Функции по контрол и координация. ЗУО регламентира обхвата на контролните 
правомощия на общините. ЗУО регламентира също видове контрол, минимална честота 
на контролните проверки и актовете, които се съставят от контролните органи. 

Контролът може да бъде обособен в следните основни групи: 

− документален контрол – проверка на представени документи от задължените 
лица за спазване на изискванията на закона и наредбите, 

− проверка на място в обектите за спазване на изискванията на закона и 

наредбите. 

ЗУО предвижда минимална честота на проверките от контролните органи, в т.ч. от 
общините, съобразно техните компетенции по закона, както следва: 

- Поне веднъж годишно извършват проверка на документите, които се изискват от 
закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, на лицата, при чиято 

дейност се образуват отпадъци и/или извършващи дейности с отпадъци. 

- Проверката на място е независима от проверката на документи и се осъществява 
поне веднъж годишно в мястото на извършване на дейността и в присъствието на 
проверявания или на лица, които работят за него. В отсъствието на такива лица 
проверката се извършва с участието на поне един свидетел. 

От гледна точка на целта на контролната дейност, контролът се разграничава в три 

групи: 
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� Текущ контрол. Това е контрол, който по предварително определен график 

периодично и превантивно се извършва на задължените лица по отношение на 
това дали спазват изискванията на закона и наредбите.  

� Последващ контрол. Това е контрол за установяване от контролните органи дали 

са изпълнени дадените от тях предписания качествено и в срок, в случаите, в 

които са констатирани нарушения на нормативната уредба. 

� Проверки по сигнал. Това са проверки, осъществявани при сигнали за 
нарушения, подадени от граждани, юридически лица и институции. 

Община Силистра осъществява контролна дейност чрез отдел „Инспекторат” в 
общинската администрация, който е на пряко подчинение на кмета на общината. 
Контролните функции на общинската администрация са регламентирани в Наредбата 
по чл. 22 от ЗУО и в Правилник за организацията и дейността на отдел „Инспекторат” 

в община Силистра11
. Отделът осъществява превантивен, текущ и последващ контрол 

по спазване на разпоредбите, дава писмени предписания и следи за изпълнението им. 

Във функционалните характеристики на служителите са описани изчерпателно 

задълженията по контрол за спазване на нормативните актове. При осъществяване на 
своите задължения, служителите на отдел „Инспекторат” имат право да извършват 
проверки по спазването от всички лица на разпоредбите на наредбите, приети от 
Общински съвет Силистра, както и на други нормативни актове, имащи отношение 
към изпълнението на функциите им. При установяване на нарушения на нормативните 
актове служителите на отдел „Инспекторат” дават предписания със срокове и 

отговорници за изпълнението, контролират изпълнението, налагат глоби с квитанции 

или фишове, когато това се допуска от съответния нормативен акт или съставят актове 
за установяване на административни нарушения. 

Контролни функции за спазване на изискванията за управление на отпадъците на 
територията на община Силистра имат също един служител в отдел ИПОС и кметовете 
на кметства и кметските наместници, които съгласно Устройствения правилник на 
общинска администрация приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната 
среда.  

Анализът показва добра организация и капацитет за изпълнение на контролните 
функции на общината в тази сфера. Наличието на специализирано звено е много добра 
практика. Началникът на отдел „Инспекторат” представя ежемесечен отчет и 

тримесечен отчет за дейността на отдела пред кмета. В края на годината началникът на 
отдела представя на кмета и на Общински съвет обобщен отчет за дейността на отдела. 
Всеки от инспекторите в отдела работи на базата на функционалната му 

характеристика. Поддържа се актова книга за вписване на резултатите от извършените 
проверки.    

Информационно обезпечаване на управлението на отпадъците. Основните национални 

документи, регламентиращи събирането на информация за отпадъците, са ЗУО и 

Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация 
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 

51 от 20.06.2014 г.)  

В чл. 44 Раздел I на Глава четвърта в ЗУО са регламентирани задълженията на 
общините във връзка с информационното обезпечаване на управлението на отпадъците. 

                                                 
11

 Правилникът е приет с Решение № 259 по Протокол № 12 /31.05.2012 г. на Общински съвет Силистра 
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Кметът на общината организира събирането на данни и предоставя информация на 
НСИ, ИАОС, съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри. В Наредбата се определят: 

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

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

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

отпадъци; 

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

- изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци. 

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

от ЗУО. 

В община Силистра няма вътрешноведомствена уредба на информационното 

обезпечаване в областта на управление на отпадъците и не са възложени конкретни 

отговорности на никое звено в общинска администрация, а функциите са разписани в 
длъжностната характеристика на един служител в отдел ИПОС. Разпоредби относно 

информационното обезпечаване съществуват в Наредбата по чл. 22 от ЗУО относно 

задълженията на лицата и организациите, извършващи дейности с отпадъци, за 
предоставяне на информация в общинска администрация, образците, по които се 
предоставя информация. Функциите се изпълняват съобразно изискванията на 
нормативната уредба. 

Информационното обезпечаване на управлението на отпадъците в общината е на добро 

равнище. Общината е въвела база данни относно количествата отпадъци по видове, 
добра отчетност относно дейностите по събиране и извозване на отпадъците, вкл. за 
събраните количества битови отпадъци по населени места, за управление на договорите 
с изпълнители на дейностите, за съхранение и обработка на констативни протоколи и 

други. В общината се генерират голям обем документи в процеса на изпълнение на 
политиката за управление на отпадъците – регистри, планове, заповеди на кмета, 
договори с външни изпълнители, отчети от изпълнителите на дейности и от общината 
до ИАОС, РИОСВ и НСИ, протоколи, справки, кантарни бележки от депото и т.н. 

Наличната информация в различните звена в общинската администрация е 
организирана по начин, който не винаги позволява сравнителен анализ на данните. 
Независимо от постигнатото, липсва единна информационна система за управление на 
отпадъците, която да обхваща и стандартизира целия процес по управление на 
отпадъците, позволявайки автоматизирано управление на данните и улеснявайки 

изготвянето на отчети, справки и др. Липсват данни за набиране на качествена 
информация от страна на общината чрез провеждане на периодични допитвания до 

населението относно мнения и препоръки за предоставяните услуги по управление на 
отпадъците. 

Относно информиране на обществеността по въпроси, свързани с отпадъците. Чл. 19, 

ал. 3, т. 13 от ЗУО изисква кметът на общината да осигурява информация за 
обществеността за дейностите и предоставяните услугите относно отпадъците чрез 
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интернет страницата на общината, както и по друг подходящ начин. В Устройствения 
правилник на общинска администрация Силистра не са разписани изрично функции 

във връзка с изпълнение на това задължение на кмета. Такива липсват и в 
длъжностните характеристики на служителите, които отговарят за отпадъците. Липсата 
на регламентирани задължения за тази дейност се отразява негативно на изпълнението 

й. Прегледът на интернет страницата на община Силистра показва, че информирането 

на обществеността по въпроси, свързани с отпадъците, е на незадоволително равнище. 
Липсват основни данни относно услугите за отпадъци. Функциите за връзки с 
обществеността, вкл. информиране, се дефинират като спомагателни в 
администрацията, и в този контекст се изпълняват от общата администрация, какъвто е 
случаят и в община Силистра. По отношение на отпадъците в много общини обаче 
практиката е част от тези задължения да се изпълняват от съответните звена в 
специализираната администрация, предвид важността на обществената осведоменост за 
успешното прилагане на общинската политика за управление на отпадъците.  
Независимо кой подход ще възприеме общината, в бъдеще е препоръчително 

общинското ръководство да предприеме действия за възлагане на ясни отговорности на 
служители в администрацията за информиране на обществеността по въпроси, 

свързани с управление на отпадъците на територията на общината.  

8.7.2 Човешки ресурси за управление на отпадъците 

В количествено отношение служителите са недостатъчни за изпълнение на 
възложените функции за управление на отпадъците на територията на община 
Силистра и в регионалната система, което води до тяхната свръхнатовареност. 

   

Административно звено Бр.служители 

само за 

отпадъци 

Бр.служители 

съвместяващи 

функции 

Вкл. 

контролни 

функции 

Зам.- кмет „Устройство на територията“ 0 2 1 

Отдел „Инвестиционно проектиране и околна 
среда“ в Дирекция „Устройство на 
територията“ 

0 2 1 

Отдел „Инспекторат“ на подчинение на кмета 0 7 7 

Източник: Общинска администрация 

Няма точно определен брой служители в другите дирекции с възложени отговорности, 

свързани с управление на отпадъците. Финансово, административно, правно и 

информационно подпомагане на дейността за отпадъците се осигурява съобразно 

конкретните задачи. 

Както се вижда, в администрацията няма служител отговарящ само за отпадъците. 
Причините за количествения недостиг са ограничения в щата, произтичащи от 
рестриктивната бюджетна политика по отношение на администрацията и опитите за 
нейното оптимизиране най-вече чрез съкращаване на персонала. Това води до 

съвместяване на функции и увеличаване натоварването на служителите и е фактор за 
нейната по-ниска ефективност. Предвид необходимостта от изграждане и управление 
на допълнителна инфраструктура и разширяване на обхвата на услугите в периода на 
ПУО до 2020 г. и непрекъснато нарастващите нормативни изисквания към общините 
във връзка с управление на отпадъците, ще е необходимо общината да увеличи броя на 
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служителите в специализираната администрация и на инспекторите в отдел 

„Инспекторат“.  

Квалификацията на служителите в отдел ИПОС е много добра и подходяща за 
изпълнение на функциите. Всички експерти са с висше образование. Повишаването на 
квалификацията в областта на околната среда, вкл. относно отпадъците, се осъществява 
основно чрез участие в специализирани обучения за повишаване на квалификацията за 
управление на отпадъците. През анализирания период служители от отдела са 
участвали в семинари, организирани от МОСВ, НСОРБ и други организации по 

различни теми, свързани с управление на отпадъците. Непрекъснато се повишава 
професионалната квалификация на служителите във връзка с изпълнение на големи 

инвестиционни проекти, финансирани от национални и европейски фондове.  

Анализът показва, че материално-техническата и информационната обезпеченост на 
отдел ИПОС и на другите звена с функции за управление на отпадъците в общата и 

специализираната администрация е на добро ниво. Служителите разполагат с 
необходимите помещения, офис оборудване и компютърна техника за работа и 

интернет достъп. Идентифицира се необходимост от въвеждане на GPS  система за 
контрол и закупуване на нов автомобил за контролната дейност на терен. 

8.7.3 Основни изводи и препоръки 

� Община Силистра е развила добър капацитет в областта на управление на 
отпадъците.  

� Възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета на 
общината са обезпечени чрез функциите на административните звена в 

общинската администрация. Разпределението на функциите в общинската 
администрация е ясно и няма припокриване на функции както в хоризонтален, 

така и във вертикален аспект.   

� Община Силистра има капацитет и изпълнява в пълен обхват нормативно 

възложените задължения за изготвяне на нормативни и програмни документи в 
областта на отпадъците. Анализът на приетите наредби показва, че те отговарят 
на изискванията на ЗУО и подзаконовите актове по прилагането му и ЗМДТ. 

� Община Силистра прилага добра практика на комбинация от няколко подхода за 
организация и изпълнение на услугите относно отпадъците - чрез общинска 
администрация, чрез договори с външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП, 

и чрез договори и доброволни споразумения с колективни организации за 
оползотворяване и с лица с разрешителни по ЗУО за дейности с отпадъци. 

Функциите осигуряват в голяма степен възложените с нормативната уредба 
правомощия и задължения по предоставяне на услугите.  

� Липсват разписани функции по отношение на някои потоци отпадъци, за които 

общината все още не предоставя услуги – разделно събиране на опасни 

отпадъци от домакинствата, на биоразградими и биоотпадъци. Тъй като в процес 
на подготовка е осигуряване на такива услуги, препоръчително е да бъдат 
регламентирани такива функции. 

� Общината следва да възложи функции за информиране на обществеността 
относно услугите във връзка с управлението на отпадъците, тъй като липсата на 
конкретна отговорност се отразява негативно на изпълнението на задълженията 
на кмета по чл. 19, ал. 3, т.13 от ЗУО. 
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� Квалификацията на служителите с функции за отпадъци е много добра и 

подходяща за изпълнение на възложените дейности. Ежегодно общината 
прилагат мерки за повишаване на квалификацията чрез участие в 
специализирани обучения. Не се наблюдават проблеми, свързани с текучество 

или затруднения при набиране на персонал.  

� В количествено отношение, броят на служителите за управление на отпадъците е 
недостатъчен, вкл. за обезпечаване на контролната дейност. Целесъобразно е 
община Силистра да потърси начини за увеличаване на човешките ресурси и на 
материално-технически ресурси – GPS система и автомобил за контролната 
дейност на терен и други. 

� Необходимо е община Силистра да изгради единна информационна система за 
управление на отпадъците, която да обхваща всички процеси и да позволява 
автоматизирано управление на данните, улеснявайки изготвянето на отчети, 

справки и др. и да  набира също и качествена информация чрез провеждане на 
периодични допитвания до населението относно тяхното мнение и препоръки за 
предоставяните услуги по управление на отпадъците. 

 

8.8. Информиране и участие на обществеността   

Настоящият анализ разглежда практиката в община Силистра във връзка с дейности за 
информиране и привличане на обществеността по въпроси, свързани с управление на 
отпадъците. Необходимостта от целенасочени дейности за повишаване на 
общественото съзнание и приноса на населението и бизнеса в предотвратяването и 

разделното събиране на отпадъци в общината се обуславя от факта, че те са основни 

генератори на отпадъци и имат значителна роля за постигане на напредък по 

изпълнение на целите на общинската политика за управление на отпадъците съобразно 

йерархията на отпадъците.  

ЗУО (чл. 19, ал.3, т.13) изисква кметът на общината да предоставя информация за 
обществеността за дейностите и предоставяните услугите относно отпадъците чрез 
интернет страницата на общината, както и по друг подходящ начин, като в чл. 19 е 
посочен обхватът на информацията, която трябва да се предоставя. 

Това нормативно изискване е допълнително разписано и в Наредба за 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, и поддържане и опазване н а чистотата на територията 

на община Силистра, съгласно която кметът на общината отговаря за: 

− осигуряването на информация на обществеността чрез интернет страницата 
на общината, както и по друг подходящ начин (чл.5, ал. 3, т.15), 

− предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на 
системата за събиране на ИУМПС, провеждане на образователни и 

информационни кампании и работа с обществеността (чл. 24, ал.1, т.3).  

На интернет страницата на общината http://www.silistra.bg в секцията „Нормативни 

документи и Административни актове“ са публикувани Наредба за условията и реда за 
изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, 
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претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни 

отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени 

отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Силистра, 
наред с други  стратегии, програми и общински наредби.  

Както в повечето общини обаче, наличната информация относно управление на 
отпадъците е оскъдна и недостатъчна. На сайта липсва актуална и леснодостъпна 
информация относно услугите за отпадъците в общината – за сметосъбиране и 

сметоизвозване, вкл. граници по обслужвани райони, фирмите,извършващи дейностите, 
адреса им и лицата за контакт; списъци на организации за оползотворяване на МРО, 

вкл. местата за предаване на МРО, графици, работно време, контакти и др.; реда и 

начина за изхвърляне на строителни отпадъци, образувани в резултат от строително-

ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради; 

информация за проведени кампании и постигнати резултати, отчети за наложени 

санкции при установени нарушения и др.  

Целесъобразно е общината да реорганизира информацията на интернет страницата и да 
включи секция за отпадъците - например секция „Екология“ по подобие на другите 
секторни секции на сайта, в която да се публикува информация за управление на 
отпадъците, така че потребителите да имат лесен достъп до нея, а общината да изпълни 

нормативното изискване на чл. 19, ал. 3, т.13 от ЗУО. Страницата може да бъде и 

основен инструмент за провеждане на информационно-разяснителната дейност на 
общината за предотвратяване и разделно събиране на отпадъците, особено по 

отношение на младежите, чийто основен източник на информация е интернет 
пространството.  

Важно е в тази връзка ръководството на общината да приеме вътрешно-ведомствен 

документ за възлагане на функции и конкретизиране на отговорностите на 
административните звена и определените служители за публикуване на информация за 
отпадъците на интернет страницата. 

Организираните кампании и инициативи в община Силистра са насочени основно към 

почистване на населените места и разделно събиране на отпадъци от опаковки от 
хартия и стъкло, пластмаса и метали. Кампаниите се финансират от два източника – 

общинския бюджет и средства на организацията за оползотворяване на отпадъци от 
опаковки, с която има сключен договор за сътрудничество.  За кампаниите за разделно 

събиране на  отпадъци от опаковки от хартия, стъкло, пластмаса и метал общината 
работи в сътрудничество с организацията за оползотворяване на отпадъци, която има 
договорно задължение да организира такива кампании. Общината осигурява 
разпространение на информационните материали, изготвени от организацията за 
оползотворяване, и оказва съдействие за достигане на информацията до различни групи 

от населението, вкл. училища и детски градини.   

Община Силистра се включва активно в ежегодните национални кампании „Да 
почистим България“, като общинското ръководство и общинската администрация 
своевременно информират и насърчават населението да участва в кампанията. 
Информацията се публикува на интернет страницата на общината и на информационно 

табло в сградата на общината. Фирмите, с които общината има договори за събиране и 

транспортиране на смесените битови отпадъци, осигуряват транспортирането на 
събраните отпадъци. Оценката е, че реализацията на кампанията дава добри резултати в 
община Силистра. Особено активни са фирми, общински и неправителствени 

организации, училища, детски градини, учители-пенсионери и др. При провеждане на 
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кампанията през пролетта на 2016 г.  са събрани и транспортирани до регионалното 

депо над 28 тона отпадъци.  

През последните няколко години община Силистра подкрепя и кани всички жители на 
общината да се присъединят към глобалната инициатива „Часът на земята“. Общината 
използва поводът за провеждане на инициативата за насърчаване на екологосъобразно 

поведение у жителите. Като успешно може да се оцени взаимодействието с 
неправителствените организации за изпълнение на проекти за опазване на околната 
среда. 

Община Силистра не провежда регулярни проучвания сред населението по въпроси, 

свързани с управлението на отпадъците. Няма практика за периодично отчитане на 
мнението на жителите относно удовлетвореността на обществеността и 

заинтересованите лица от услугите относно битовите и строителните отпадъци, за 
нагласите и предпочитанията във връзка с предотвратяване и разделно събиране на 
отпадъци. Целесъобразно е общината да въведе тази практика, като за целта може да 
използва Центъра за услуги и информация и/или други подходящи форми, които не 
изискват непременно финансови средства. 

В Програмата за управление на отпадъците за периода до 2020 г. общината следва да 
включи специфични мерки за информиране на обществеността и провеждане на 
целенасочени кампании и мероприятия за предотвратяване и разделно събиране на 
отпадъци, със съответни индикатори, чието изпълнение да бъде ежегодно наблюдавано 

и отчитано. Реализацията на мерките за информиране на обществеността в Програмата 
може да се финансира със средства както от общинския бюджет, така и от отчисленията 
за депониране на отпадъци, които общината заплаща в РИОСВ Русе, и от други 

специализирани грантови програми и схеми. 


