
МОТИВИ 
към Проекта на Програма за управление на отпадъците на територията на 

община Каварна 2021 г. – 2028 г. 

 

 
        1. Причини, които налагат приемането. 

        Програмата за управление на отпадъците се разработва на основание чл. 52 от 

Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. 

        Поради изтеклия период на действие на Програмата за управление на отпадъците на 

територията на община Каварна  2015 – 2020 г., приета с Решение № 28 по Протокол № 

4 от заседанието на Общински съвет – Каварна, проведено на 29.12.2015 г., се налага 

приемането на нова Програма за управление на отпадъците с период на действие 2021 г. 

– 2028 г. 

        Програмата е разработена съгласно „Методическите указания за разработване на 

общински/регионални програми за управление на отпадъците“, издадени със заповед № 

РД-883/23.09.2021 г. на Министъра на околната среда и водата и е с период на действие, 

който съвпада с действието на Националния план за управление на отпадъците /НПУО 

2021 г. – 2028 г./ , приет с Решение № 459/17.06.2021 г. на Министерския съвет. 

       2. Цели, които се поставят. 

       С програмата за управление на отпадъците на територията на община Каварна  се 

цели намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и 

здравето на населението, както и постигането на ефективно използване на ресурсите. 

       Основните цели, които си поставя Програмата са:  

 Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците  чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на  повторното им използване. 

 Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и  оползотворени 

отпадъци. 

 Цел 3:  Намаляване на количествата  и на риска от депонираните битови отпадъци 

и други. 
  3.  Финансови средства, необходими за прилагането на програмата. 

       Източниците за финансиране на дейностите по изпълнение на Програмата за  

управление на отпадъците на територията на община Каварна 2021 г. – 2028 г. са от 

общинския бюджет, републиканския бюджет, фондовете на Европейския съюз и други 

национални и международни организации. 

       4. Очаквани резултати. 

        С изпълнението на Програмата за управление на отпадъците 2021 г. – 2028 г. се 

очаква да се подобри управлението на отпадъците в съответствие с европейското 

законодателство и да се допринесе за ефективното използване на ресурсите и намаляване 

на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда, както и до изпълнение на 

конкретните цели за устойчиво управление на отпадъците. 

       5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

       Програмата за управление на отпадъците на територията на община Каварна е в 

съответствие с европейското законодателство, при спазване на разпоредбите и целите на 

националното и местно законодателство.  

 

 



 

ПРОГРАМА  

за управление на отпадъците  

Община Каварна 

2021-2028г. 
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

 

 

 

АСЕКОБ Асоциация на еколозите от общините в България 

БВП Брутен вътрешен продукт 

ЕС  Европейски съюз  

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фонда 

ЗМ Защитена местност 

ЗМДТ  Закон за местните данъци и такси  

ЗООС  Закон за опазване на околната среда  

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗУО  Закон за управление на отпадъците  

ЗУТ  Закон за устройството на територията  

ИАОС  Изпълнителна агенция по околна среда  

ИУГ  Излезли от употреба гуми  

ИУЕЕО  Излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване  

ИУМПС  Излезли от употреба моторни превозни средства  

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

МОСВ  Министерство на околната среда и водите  

МРО  Масово разпространени отпадъци  

НПУО Национален план за управление на отпадъците 

НСИ Национален статистически институт 

НСОРБ Национално сдружение на общините в Република 

България 

НСРЗ Националната служба по растителна защита 

НУБА  Негодни за употреба батерии и акумулатори  

НУАБА  Негодни за употреба автомобилни батерии и 

акумулатори  

НУИБА  Негодни за употреба индустриални батерии и 

акумулатори  
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НУПБА  Негодни за употреба портативни батерии и 

акумулатори  

ОПОС  Оперативна програма "Околна среда"  

ПЗР  Преходни и заключителни разпоредби  

ПО  Предотвратяване на отпадъците  

ПООС Програма за опазване на околната среда 

ПСОВ  Пречиствателна станция за отпадъчни води  

ПУДООС  Предприятие за управление на дейностите по опазване 

на околната среда  

ПУО  Програма за управление на отпадъците  

РДО  Рамкова директива за отпадъците  

РИОСВ  Регионални инспекции по опазване на околната среда 

и водите  

РСУО  Регионални сдружения за управление на отпадъците  

СМР Строително монтажни работи 

СО Строителни отпадъци 

СТО Световна тръговска организация 

ТБО  Такса битови отпадъци  

УП Устройствен правилник 
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I. Въведение  

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на територията на община 

Каварна 2021-2028г. има ключова роля за ефективното и ефикасно управление на 

отпадъците на територията на общината. Тя се разработва на основание чл. 52 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Програмата е неразделна част от 

общинската програма за околна среда. 

 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Каварна 

2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на приетия с 

Решение № 459 от 17.06.2021г. на Министерския съвет Национален план за 

управление на отпадъците (НПУО 2021-2028г.) и следва да се актуализира при 

промяна във фактическите и/или нормативните условия. Програмата е 

разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на НПУО и 

включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на 

общината и изискванията на ЗУО. Програмата е разработена съгласно 

„Методическите указания за разработване на общински/регионални програми за 

управление на отпадъците“, издадени със заповед № РД-883/23.09.2021г. на 

министъра на околната среда и водата. 

 

С програмата се цели намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху 

околната среда и здравето на населението, както и постигането на ефективно 

използване на ресурсите. Важна част от ПУО е създаването на максимални 

условия за предотвратяване образуването на отпадъци. Общинската програма 

включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на 

общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО.   

 

Община Каварна участва в Регионалното сдружение за управление на отпадъците 

– регион Добрич. В сдружението участват община Добрич, община Добрич-селска, 

община Никола Козлево, община Крушари, община Шабла, община Тервел, 

община Каварна, община Генерал Тошево, община Балчик.  
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Програмата за управление на отпадъците е разработена самостоятелно за 

община Каварна и е инструмент за планиране на необходимите ресурси, мерки и 

дейности за управление на отпадъците в община Каварна. Очаква се 

изпълнението на ПУО да подобри управлението на отпадъците в съответствие с 

европейското законодателство и да допринесе за ефективното използване на 

ресурсите и намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната 

среда, както и до изпълнение на конкретните цели за устойчиво управление на 

отпадъците.  

 

В рамките на ПУО е изготвен анализи на съществуващото състояние на 

дейностите с отпадъците, като въз основа на него са идентифицирани проблемите 

и са формулирани целите за периода 2021-2028г. Разработени са пет програми и 

планове за действие към тях, в които са описани необходимите мерки, 

отговорните институции и необходимите финансови средства за обезпечаване на 

планираните дейности.  

 

Общинската ПУО след приеманието й ще бъде достъпна за обществеността чрез 

публикуването ѝ на интернет страницата на общината. 

 

Кратка информация и резултати от процедурата за екологична оценка на 

програмата и от обществените консултации при разработване на 

програмата............. 

 

Органи на разработване и одобрение на програмата и дата на 

одобрение........... 
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1. Kратка информация относно географски, демографски и социално-

икономически характеристики на община Каварна, в т.ч. територия на 

общината - кв.км.; население на общината и средна гъстота на населението; 

население в градовете и селата (% от общото население на общината); 

кратка географска и социално-икономическа характеристика на общината – 

напр. релеф, води, основни отрасли, заетост, БВП на 1 жител.  

Община Каварна е разположена в югоизточната част на област Добрич. С площта 

си от 481,367 km2 заема 5-то място сред 8-те общините на областта, което 

съставлява 10,2% от територията на областта.  

 

Границите на общината са следните:  

 на запад – община Балчик;  

 на северозапад – община Генерал Тошево;  

 на североизток – община Шабла;  

 на юг и югоизток – Черно море.  

 

Община Каварна се намира в Североизточна България и е една от съставните 

общини на област Добрич. Има 21 населени места –  селата Белгун, Било, 

Божурец, Българево, Видно, Вранино, Иречек, Камен бряг, Крупен, Могилище, 

Нейково, Поручик Чунчево, Раковски, Свети Никола, Селце, Септемврийци, 

Топола, Травник, Хаджи Димитър, Челопечене и град Каварна. 

 

По показател „население“ община Каварна попада в категорията на малките 

общини (с население до 30 хил. д.). По данни на НСИ към 31.12.2020 г. 

населението на община Каварна възлиза на 13 773 души, като градското 

население е 10 627 души, а населението в селата е 3 146 души. Гъстотата на 

населението на общината за 2019 г. е 28.8 души (кв.км). 
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Населени места Население по години (общо градско и селско) 

(По данни на НСИ-демографска статистика към дата 31.12.2020г.) 

 

Според наличните данни за периода от 2015-2020г. може да се заключи, че 

темповете на намаляване на годишния брой на населението на община Каварна 

са относително равномерни, като средно за периода намалението е 1.1%. 

Градското население като брой за периода 2015-2020 г. бележи тенденция на 

намаление (от 11 055 души през 2015 г. на 10 627 души през 2020 г.). Населението 

на селата също намалява за периода от 3260 души през 2015 г. на 2884 души през 

2020 г. или с 1.1%.  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Община Каварна 14575 14394 14208 14020 13877 13773 

гр. Каварна 11055 10982 10873 10767 10690 10627 

с. Белгун 329 319 329 321 334 331 

с. Било 20 17 15 15 13 12 

с. Божурец 108 99 94 92 79 79 

с. Българево 1185 1156 1125 1112 1089 1067 

с. Видно 127 120 113 108 102 95 

с. Вранино 223 220 214 214 215 214 

с. Камен бряг 53 50 47 42 43 46 

с. Крупен 31 28 28 27 27 28 

с. Могилище 83 81 76 74 57 56 

с. Нейково 57 57 56 53 51 45 

с. Поручик Чунчево 24 24 20 18 17 26 

с. Раковски 223 221 213 206 196 192 

с. Свети Никола 190 186 181 178 179 180 

с. Селце 108 91 90 79 79 80 

с. Септемврийци 442 439 441 431 427 410 

с. Топола 145 142 136 133 139 143 

с. Травник 12 16 18 13 9 11 

с. Хаджи Димитър 84 77 72 72 71 71 

с. Челопечене 73 67 65 63 59 57 

с. Иречек 3 2 2 2 1 3 
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В таблицата по-долу са дадени основни характеристики на 

социалноикономическия комплекс на община Каварна и нейното място в 

областния комплекс. 

Показател Община Каварна Област Добрич 

Територия (дка) 481367 4 719713 

Брой населени места 21 215 

Население (бр.), 2020 г. 13773 170298 

Гъстота на населението 

(души/кв.км), 2019 г. 

28.8 36.4 

Населние под 

трудоспособна възраст, 

2020 г. (брой) 

2027 25616 

Население в трудоспособна 

възраст, 2020 г. (брой) 

8090 100750 

Население над 

трудоспособна възраст, 

2020 г. (брой) 

3656 43932 

Обработваема земя на човек 

(дка/човек), 2019 г. 

34.2 20.1 

Заети лица (бр.), 2019 г. 3049 37867 

Равнище на безработица, м. 

Август 2020 г. (%) 

5.4 % 5.59 % 

Коефициент на 

икономическа активност, 

2019 г. (%) 

47.8 % 54.1 % 

Нетни приходи от продажби 

на човек от населението 

(хил.лв.), 2018 г. 

26707 22481 

Източници: НСИ, Агенция по заетостта 

 

Релефът на община Каварна е равнинен до равнинно-хълмист, със слабо 

вертикална и хоризонтална разчлененост, преобладаващите наклони са от 3 до 5 

градуса. Тук, в централната южна част на община Каварна, на 2 km навътре във 

водите на Черно море се вдава големият нос Калиакра. Максималната височина 
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на община Каварна е 180 m, разположена северозападно от село Крупен. В 

границите на общината попадат най-източните части на Дунавската равнина – 

южните части на Добруджанското плато, както и части от Черноморското 

крайбрежие – брегова ивица и шелф. Крайбрежието, което обхваща територията e 

с ясно изразени стари и съвременни абразионни и акумулационни процеси. Между 

нос Шабла и нос Калиакра абразията е образувала многобройни пещери, 

подводни и надводни клипи. Една от най-разпространените акумулационни форми 

по крайбрежието е пясъчната плажна ивица. По крайбрежието са развити малки по 

размери плажни ивици с обща площ 74 000 кв.м. На брега на гр. Каварна е 

създадена изкуствена плажна ивица, която предпазва съществуващото свлачище 

от морската абразия. Черноморския релеф е с различно широка, слабо наклонена 

на изток подводна платформа. Облакът на подводния релеф се обуславя от 

морски тераси на различни дълбочини, върху които са оформени различни по 

големина валове. 

Един от най- важните ресурси на община Каварна е близостта с морето, както и 

плодородната земя в която са разположени неселените места. Добруджанския 

чернозем е подходящ за развитието на разнообразни земеделски култури, лозови 

масиви. Почвата в северната част на общината е подходяща за отглеждане на 

технически и зърнено- фуражни култури. 

 

Горския фонд в общината е съставен предимно от широколистна дървестна 

растителност – летен дъб, цер, обикновен орех, акация, полски ясен, мъждрян и 

др. горски видове. По нивите с цел запазване на пшеничните зародиши от 

измръзване са засадени полезащитни горски пояси. Равнинният характер на 

земята и плодородните почви са предпоставка за доброто развитие на селското 

стопанство. Голяма част от площтите са земеделски земи. Теренът е слабо 

залесен, основно с топола, акация и ниски храстови видове. Горите се състоят от 

лесозащитни пояси, които имат голямо значение за задържане на влагата и 

спиране на силните северни ветрове.  
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Районът е изцяло зает от черноземни почви с техните разновидности – 

карбонатни, излужени и типични. Черноземните почви са с мощен хумусен 

хоризонт, плодородни, със слабо алкална до неутрална почвена реакция. В 

северната част на общината най-разпространен почвен тип са слабоизлужените и 

излужени черноземи, подходящи за развитие на почти всички земеделски култури. 

Типичните карбонатни и силноизлужените черноземи заемат сравнително малки 

площи, петнисто разположени. Подходящи са за отглеждане на всички земеделски 

култури. Рендзините (интразонални хумусно-карбонатни почви) са подходящ 

почвен тип за отглеждане на лозя. Черноземите се намират на север от 

рендзините, които заемат ивица край морето и са подходящи за технически и 

зърнено-фуражни култури. Тежките черноземи и карасолуци се срещат 

северозападно от с. Вранино. Подходящи са за отглеждане на царевица, 

слънчоглед, пшеница. 

Геоморфологичните процеси се характеризират с наличието на свлачища, ерозия 

и карстови форми. Стръмните брегове на суходолията, скалистите и свлачищни 

части от крайбрежната ивица, където са разпространени хумусно-карбонатни 

почви, в голямата си част са ерозирани. Преобладава площната ерозия. 

На територията на общината се намира част от Добруджанското каменовъглено 

находище с установени запаси от черни каменни въглища. 

 

От нерудните полезни изкопаеми се добива само варовик от съществуващите 

кариери „Българево” (намира се между с. Българево и нос Калиакра на 2 км 

югоизточно от с. Българево и 10 км от гр. Каварна) и „Крупен” (намира се на 1,5 км 

от с. Крупен). При с. Българево е разкрито находище на природен газ. Находището 

има локално значение. 

 

Районът на общината съгласно физико-географското райониране попада в 

Добруджанската подобласт на Източна Дунавска равнина. Повърхностните води 

на сушата се отнасят към Черноморската водосборна област. В хидроложко 

отношение районът се отнася към подобласт с преобладаващо дъждовно 

подхранване и район с преобладаващо влияние на подпочвеното подхранване. 
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Общината е бедна на повърхностни водни ресурси на сушата – няма реки и 

езера. Повърхностните води по принцип не са замърсени от производствени 

дейности. В района на крайбрежната зона на гр. Каварна повърхностните води се 

формират от атмосферни валежи, повърхностни атмосферни води от 

водосборната област и от карстови извори. Безпрепятственото им оттичане се 

осигурява от естествените релефни форми /локални дерета/ по склоновете на 

Шейтан баир, Чаир бунар и хълм Чиракмана, като теренните води се вливат в 

Каварненски дол и долината “Кочбунар”, образуващи малки рекички, течащи почти 

през цялата година. Рекичките от двата дола се вливат естествено в Черно море.  

 

Минерална вода е разкрита на дълбочина 1100 м в малмваланжския водоносен 

хоризонт, участък Каварна. Водата е слабо минерализирана, подходяща за 

ежедневна употреба. Има стабилен физико-химичен състав и се отнася  към 

хидрокарбонатно-хлоридна, натриево-калциево-магнезиева вода. По качество се 

причислява към „трапезната вода“. Общо 6 сондажа са регистрирани в национални 

регистър на ресурсите на минералните води - публична общинска собственост по 

находища и водовземни съоръжения, поддържан от МОСВ. 

 

 

Морските води са ценно природно богатство, важен ресурс за развитието както 

на туризма, така също и на икономиката на общината. 

 

Фауната, обитаваща територията на общината се характеризира с присъствието 

на специфични степни елементи. Най-многочислените видове в района са 

обикновената полевка, горските и домашни мишки. С ловностопанско значение е 

заека. Едрата бозайна фауна се характеризира с присъствието на специфични 

степни елементи, редки за нашата фауна. Особено внимание заслужават видрата, 

дивата котка, пъстрият и степния пор. Всички са застрашени видове на 

Европейския континент. Дивечовата фауна е представена от благороден елен, 

елен лопатар, сърна, муфлон, диви свине, зайци, лисици и др. От птиците се 

срещат яребица, монголски фазан, балкански кеклик, пъдпъдък, гривек и др. 
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Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното 

разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и 

на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. 

Защитените територии, които се намират в границите на община Каварна са 

природен резерват „Калиакра”, защитена местност (ЗМ) „Степите” (бивша буферна 

зона на резервата) и ЗМ „Яйлата”, птичия залив „Тауклиман“, историческото място 

„Чиракман“ и малка влажна зона „Болата“. 

 

Резерват “Калиакра” е обявен през 1941 г. и е с площ от 687.5 ха. Намира се в 

землището на селата Българево и Свети Никола. Тук са запазени най-обширните 

степни екосистеми, които в България се срещат единствено в приморския район 

на Добруджанското плато. “Калиакра” е единственият резерват в страната, 

включващ морска акватория - морска ивица с ширина 500 м. и дължина 8 км. 

Тук се срещат над 240 вида редки и защитени растения и животни. Представени 

са 450 вида висши растения, като се локализират най-големите находища на 

около 40 вида редки и застрашени от изчезване растителни видове. Тук са и 

единствените за България находища на сарматска белевалия, цилиндрично 

безсмъртниче, мъхестоцветен овес. 
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Снимка: Портата на нос „Калиакра“ 

 

През 1989 г. нос Калиакра е обявен за Орнитологично важно място от BirdLife 

International. През 2005 г. цялата територия е обявена от BirdLife International за 

орнитологично важно място. Той се ползва като междинна станция за почивка или 

концентрация преди отлитане на птици, използващи западночерноморския 

прелетен път. Голяма част от видовете птици, обитаващи или мигриращи през 

резервата, са включени в Червената книга на България. 

 

Защитена местност “Яйлата” отстои на 18 км. североизточно от гр. Каварна и е 

разположена върху приморска свлачищна тераса. Защитената местност “Яйлата” 

се характеризира с девствена природа и наличие на редки растителни и 

животински видове. Тук се срещат площи с червен божур. Защитената местност е 

и археологичен обект, тъй като в него има над сто пещерни жилища, останки от 

византийски крепостни постройки, жертвеници, гробници и некрополи, срещат се 

оръдия на труда и писмени паметници от различни епохи. 
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Снимка: Защитена местност “Яйлата” 

 

Защитена местност „Степите” се намира в землището на селата Българево и 

Свети  Никола. Тя е бивша буферна зона на Резерват „Калиакра” с обща площ 

1090 дка, прекатегоризирана в защитена  местност със Заповед № РД-01-514/ 

12.07.2007г. на министъра на околната среда и водите. 

 

Птичият залив “Тауклиман” отстои на 16 км. североизточно от гр. Каварна и 

представлява вътрешно крайбрежно езеро от лиманен тип. Разположено е върху 

крайморска скална тераса, заобиколена от гъста растителност. “Тауклиман” 

представлява забележителен пейзаж, характеризиращ се с множество малки 

острови край брега с гнездови ниши на редки и застрашени видове птици. 

Територията е убежище и за представители на земноводни и влечуги. 

 

Историческото място “Чиракман” внушително природно извишение на брега на 

Каварна, преврънало се в символ на величествения Каварненски бряг. Той се 
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намира на 3 км южно от град Каварна и е красив завършек на една китна долина, 

през която се спуска пътят от града до пристанището и морето. Нос Чиракман е 

служил като ориентир за корабите в морето. Предполага се, че на върха му е 

имало фар, който е бил разрушен от големите земетресения през античността. 

 

Снимка: Изглед към нос „Чиракман” 

 

Влажна зона „Болата” е малък, красив залив и резерват на българското 

Черноморие. Намира се от северната страна на нос Калиакра, на около 6 км 

югоизточно от с.Българево, около 13 км от гр. Каварна в същата посока, и 

приблизително на 74 км североизточно от гр. Варна. Това е езеро тип лиман и 

тясна клисура, която се врязва в брега до бивша военна станция. От двете й 

страни има скални масиви с издълбани в тях пещери. През Болата протича къса 

рекичка, която се подхранва от множество извори. На мястото, където тя се влива 

в морето, се образува устие на лагуна. Тук гнездят многообразни водолюбиви 

птици - земеродно рибарче, шиварче, малък гмурец, патици. „Болата” е част от 

клуба „Най-красивите заливи в света”.  
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От екологична гледна точка в района на община Каварна компонентите на 

природната среда са относително запазени и територията на общината може да 

бъде причислена към екологично чистите територии. 

Структуроопределящи отрасли за местната икономика са: 

 Селското стопанство; 

 Туризма; 

 Търговията. 

Като водещо значение продължава да заема селското стопанство. Неговата 

структура на производство и специализация определят характера на цялата 

територия и облика на населените места. Земеделието е застъпено във всички 

селища на общината и има важна роля за цялостното й развитие. Отрасълът е 

основен източник на доходи в общината. Сравнително нов отрасъл за общината се 

явява произвоството на електроенергия от вятърни електроцентрали, който през 

последните години се развива бързо поради значително благоприятните природни 

условия. 

 

Снимка: Ветрогенераторен парк до с. Българево 
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Работещите предприятия на територията на община Каварна към 2019 г. по данни 

на НСИ са 789 броя, в които са заети 3045 души. В структурата на икономическите 

субекти по отрасли с висок относителен дял е отрасъл “Селско, горско и рибно 

стопанство” (30% от активните фирми), следван от отраслите „Хотелиерство и 

ресторантьорство” (10%) и „Преработваща промишленост” (9%). Тук има много 

висок дял на фирми, заети с производство и разпределение на електрическа 

енергия (с 41.8% на произведената продукция и 22.9% ат реализираните нетни 

приходи от продажби), както и от отрасъл “Търговия и ремонтни услуги” (21.5% от 

нетните приходи от продажби и 5.7% - произведена продукция). Делът на 

строителството и транспорта е минимален (2.7% и 1%). Според броя наети лица, 

92% от фирмите на територията са микропредприятия (среден брой на персонала 

2 наети), 54 фирми (6.8%) са малки (10-49 заети), а останалите 10 фирми са с 

персонал между 50 и 249 наети лица. 

Броят на заетите лица е един от индикаторите за състоянието на икономиката. В 

община Каварна през 2018 г. в отчетените нефинансови предприятия са заети 

общо 3122 души. С най-висок дял са заетите в отчетените нефинансови 

предприятия в услугите (58.4% от общо заетите през 2018 г.). На второ място по 

дял на заетите с минимална разлика са заетите в останалите две икономически 

дейности – индустрията (20.6%) и селското, горското и рибното стопанство (21.0%) 

от общо заетите лица в отчетените нефинансови предприятия в общината. 

Динамиката в броя на безработните лица за периода 2019 г. – 2020 г.(м. ноември) 

е в широк диапазон. През 2020 г. тя е повлияна значително от световната 

пандемия от COVID-19, засегнала и страната. В структурата на безработните е 

регистрирано нарастване на броя на категориите лица, които са най-потърпевши 

на пазара на труда. На първо място това са лицата регистрирани като безработни 

повече от 1 година. Освен тях като най-уязвими на пазара на труда са лицата с 

ниско образование, ниска квалификация или без квалификация. Те са и най-

застрашените категории лица от социално изключване. Нивото на регистрираната 

безработица в община Каварна (6.4%, 2020 г. м. ноември) е по-ниско от средното 

за страната (6.7%) и СИР (6.8%), и близо до средното за област Добрич (6.3%). 
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Равнището на икономическо развитие на община Каварна, измерено с показателя 

Нетни приходи от продажби на човек от населението, определя значително по-

ниска от средната за страната стойност (21.6 хил. лв. срещу 45.5 хил.лв.). 

Динамиката на нарастване на равнището на икономическо развитие е повече от 

два пъти по-ниска в общината, което определя необходимостта от ускоряване на 

растежа и повишаване на конкурентоспособността на местната икономика като 

цяло. 

Селското, горското и рибното стопанство съставлява основен дял на икономиката 

на общината, като през 2019г. нетните приходи от продажби е 29.5%, а 

произведената продукция – 30%. 

Преработващата промишленост е важно структуроопределящо производство в 

общината, допринасящо за 9% от нетните приходи от продажби и 10% от 

произведената продукция. В сектора са заети 450 души (преизчислени в 

еквивалент на пълна заетост). Преработващата промишленост отбелязва 

определен растеж в периода 2013-2018 г. (нарастването е 30% в номинално 

изражение), но от 2019 - 2020 г. е в застой. 

В структурата на икономическите дейности „Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” е с най-висок 

относителен дял - 41.8% от произведената продукция и 23% от нетните приходи от 

продажби. От 2016 г. се отчита известно намаление на произведената продукция и 

близо два пъти на нетните приходи от продажби. 

 

Като цяло, перспективите за развитието на община Каварна, зависят до голяма 

степен от овладяването на негативните демографски процеси. Туризмът като един 

от водещите отрасли в икономиката на общината също отбелязва растеж. 

Основни структуроопределящи производства на територията на община Каварна 

са: производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло, 

производство на машини и оборудване; производство на хранителни продукти, 

напитки; металургия, дървен материал и изделия от него. По отношение на 

текстилната промишленост и производството на трикотаж и облекло фирмите 

осигуряват голяма част от заетостта в промишлеността, предимно жени. По-
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големите фирми са с предназначение на продукцията както за вътрешния пазар, 

така същи и за износ. Специализация в производството на изолационни 

материали за строителството имат няколко фирми. Характерно е прилагането на 

нови техники в производството.  

 

Селското стопанство съставлява най-важният дял на икономиката на общината. 

Територията на общината разполага с богат ресурс земеделски земи, като 

количество и като качество, равнинен до леко хълмист релеф, с отлични условия 

за развитие на земеделие с висока степен на механизация и благоприятен за 

основните култури климат. Районът е един от големите производители на 

селскостопанска продукция в страната. Природните условия са изключително 

благоприятни за развитието на растениевъдството – за отглеждане на зърнени, 

технически и фуражни култури. През последните години се възраждат лозарството 

и овощарството. Застъпени са и двата подотрасъла на селското стопанство – 

растениевъдство и животновъдство. Основните земеделски структури са: частните 

кооперации, арендатори, частни семейни стопанства и лични стопанства. 

Растениевъдството, като основен подотрасъл на селското стопанство се развива 

доста добре през последните години. То е специализирано в отглеждането на 

зърнени, зърнено-фуражни и технически (маслодайни) култури: пшеница, ечемик, 

царевица, слънчоглед, кориандър, лавандула; отглеждане на лозя и овошки; 

зеленчукопроизводство. Произведената продукция е с високо качество поради 

благоприятните почвено-климатични условия и наличието на квалифицирани 

кадри. Има значително търсене на пшеница както от местни производители на 

брашно, така и от търговски фирми от други райони на страната, извършващи 

експорт на селскостопанска продукция. 

 

Животновъдството има второстепенни функции в селското стопанство на община 

Каварна. В общината е развито предимно говедовъдството, овцевъдството, 

козевъдството, свиневъдството, птицевъдството и пчеларството. В момента 

животновъдството е съсредоточено в частния сектор. Птици и животни се 

отглеждат главно в домашните стопанства и предимно за лични нужди. В с. 
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Вранино и с. Челопечене са изградени модерни семейни ферми, отговарящи на 

всички европейски стандарти. 

Ниските изкупни цени и недостатъчния контрол върху вноса на продукти от 

животински произход, високите производствени разходи и високите цени на 

фуражите, възпрепятстват развитието на животновъдството и водят до отлив от 

този отрасъл на земеделските кооперации и големите агрофирми през последните 

години.  

 

Туризмът е традиционен и базиран на природните богатства – защитени зони и 

местности, минерални извори, уникална брегова ивица, благоприятен климат, 

културно-историческо наследство. В общината има възможност за развитие на 

разнообразни форми на туризъм: морски, културен, СПА и уелнес, селски, еко, 

голф, спортен, ловен и риболовен, приключенски, хоби-туризъм, събитиен и др. 

Независимо от тенденцията към подобряване на туристическото развитие в 

общината ресурсите не се оползотворяват пълноценно и сегашната туристическа 

индустрия страда от подчертана сезонност, едностранчиво предлагане, 

некоординирано информационно обслужване, ниска натовареност на легловия 

капацитет, не добра инфраструктура, ниска ефективност, недостатъчна 

квалификация на кадрите и качество на обслужването, недостиг на атракции и 

съвременни форми на обслужване. Краткият туристически сезон обрича голяма 

част от работната ръка, заета в туризма, да търси други начини за препитание за 

по-дългата част от годината, включително мигриране към други райони. 
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II. Анализ на състоянието на управлението на отпадъците, образувани на 

територията на община Каварна. Основни изводи от анализите на 

състоянието на управление на отпадъците и прогнози за количеството и 

състава на отпадъците за периода на действие на програмата 

 

1. Анализи на състоянието на управлението на отпадъците: 

 

1.1. Анализ на състоянието относно отпадъците 

Анализирането на количествата и състава на отпадъците в общината е от 

съществено значение при вземане на решения за промени в системите за 

управление на отпадъците, оптимизации на процесите и необходими инвестиции в 

сферата на управлението на отпадъците.  

Процесите, свързани с генериране, събиране, транспортиране, предварително 

третиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, са в пряка 

зависимост от развитието и организацията на стопанската дейност, 

демографските особености на района и от природните условия.  

Законът за управление на отпадъците разделя отпадъците на 4 основни 

категории:  

 битови;  

 производствени;  

 строителни; 

 опасни отпадъци. 

 

ЗУО поставя еднакви изисквания за управлението на отпадъците както към 

малките, така и към големите общини. Община Каварна е една от сравнително 

малките общини в България, но се сблъсква с почти пълната гама проблеми, 

свързани с управлението на отпадъците. 

Големите количества отпадъци, образувани от жизнената дейност на хората от 

съвременното общество, производството и търговията,  налага предприемането 

на мерки за намаляване на общото им количество, повторната им употреба и 

увеличаване рециклирането и оползотворяването им. Същевременно с 
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развитието на технологиите за третиране на отпадъци, все повече се разширяват 

възможностите за използването на отпадъците като алтернативен суровинен и 

енергиен източник и намаляване на количеството, предназначено за депониране.  

 

Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ за разработването на 

общинската програма и дава отговор на следните въпроси:  

 Какви са количества и тенденциите на различните потоци отпадъци в 

общината за анализирания период; 

 Какви са количествата образувани отпадъци в общината и каква е нормата 

на натрупване; 

 Какъв е морфологичният състав на образуваните битови отпадъци в 

общината; 

 Какви са количествата повторно използвани, рециклирани, оползотворени и 

обезвредени битови отпадъци за разглеждания период и какви са 

тенденциите в третирането на битовите отпадъци; 

 Каква е степента на изпълнение на целите, които са поставени пред 

общината в съответствие с националното законодателство и 

разпределението на ангажиментите между общините в дадена РСУО, ако те 

са одобрили споразумение за такова разпределение. 

 

1.1.1. Битови отпадъци 

Съгласно Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 

май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците 

битови отпадъци са:  

а) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от домакинства, 

включително хартия и картон, стъкло, метали, пластмаса, биологични отпадъци, 

дървесина, текстил, опаковки, отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване, отпадъци от батерии и акумулатори, както и обемни отпадъци, 

включително дюшеци и мебели;  

б) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от други източници, когато 

тези отпадъци са сходни по естество и състав с отпадъците от домакинства; 
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Битовите отпадъци не включват отпадъците от производството, селското 

стопанство, горското стопанство, рибарството, септичните ями и 

канализационната система и от третирането на отпадъчните води, включително 

утайки от пречистване на отпадъчни води, излезли от употреба моторни превозни 

средства или отпадъци от строителство и разрушаване. 

Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората. Количеството и 

съставът им зависят от:  

 Мястото на образуване;  

 Стандарта на живот на населението и неговата култура;  

 Степен на благоустроеност на населените места;  

 Начин на отопление;  

 Други фактори.  

Количествата образувани битови отпадъци за дадена административна единица е 

различно в зависимост от броя на жителите и потребителските навици и 

възможности. Като се изхожда от административно - териториалната и социално -

икономическа характеристика на община Каварна, основните източници на ТБО се 

явяват:  

 Домакинствата;  

 Търговски и обслужващи обекти; 

 Промишлените предприятия. 

 

1.1.1.1. Количествени данни за битовите отпадъци 

 

 Количества образувани битови отпадъци на територията на страната 

За периода 2008–2018 г. общото количество на образуваните битови отпадъци в 

страната намалява с около 36 %. 

Данните за количествата на общо образуваните битови отпадъци за разглеждания 

период на територията на Република България са представени в следващите 

таблица и графика: 

Общо образувани битови отпадъци в България (2008-2018 г.), хил. Тона 
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Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общо 
образувани 
битови 
отпадъци, 
хил. тона 

4486 4443 4068 3572 3249 3135 3193 3011 2881 3080 2862 

Източник: НПУО 2021-2028, НСИ 

 

 

 

Данните за 11 годишен период показват значително намаляване не количествата 

образувани битови отпадъци. В периода на анализ, образуваните в България 

количества битови отпадъци следват обща тенденция на понижаване, която е 

прекъсната през 2014 и 2017 г. 

 

 Образувани смесени битови отпадъци на територията на община Каварна 

 

Общината има сключен договор за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите 

отпадъци на територията на община Каварна с фирма „ТИТАН  БКС” ООД. 

Всички населени места в община Каварна са обхванати от системата за 

сметосъбиране и сметоизвозване. 

Община Каварна събира и съхранява данни за количествата смесени битови 

отпадъци образувани на територията ѝ. 

 



27 

 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 
образувани 
смесени битови 
отпадъци, тон 

5980.000 6043.000 6537.480 6914.100 6701.580 6368.560 

Източник: Община Каварна 

Графика на образуваните смесени битови отпадъци на територията на община 

Каварна за периода от 2015 г. до 2020 г. 

 

 

 

Данните показват нарастване на количествата на образувани смесени битови 

отпадъци на територията на община Каварна за периода от 2015 до 2018 година и 

плавно намаляване през 2019 г. и 2020 г.  

 

 Предадени за предварително третиране смесени битови отпадъци, 

образувани от територията на община Каварна 
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Година 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 
предадени за 
предварително 
третиране смесени 
битови отпадъци, 
тон 

0.000 6043.000 6537.480 6914.100 6701.580 6368.560 

Източник: Община Каварна 

 

 

 

Таблицата и графиката след нея показват, че всички смесени битови отпадъци, 

генерирани на територията на община Каварна са подложени на операция по 

предварително третиране, след въвеждане на регионалната система за 

управление на отпадъци от 2016 година.  

 

 Количество образувани рециклируеми отпадъци след предварително 

третираните смесени битови отпадъци, генерирани на територията на 

община Каварна 

 

Цялото количество образувани смесени битови отпадъци са подложени на 

предварително третиране на сепарираща инсталация, разположена на 



29 

 

територията на гр. Балчик. В нея се третират образуваните отпадъци от трите 

общини Шабла, Каварна и Балчик. Там отпадъците се сепарират, с цел извличане 

на полезните рециклируеми материали.  

 

Предварително третиране на смесени битови отпадъци 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количества образувани 
рециклируеми отпадъци  
след предварително 
третираните смесени 
битови отпадъци 
генерирани на 
територията на община 
Каварна, тона 

0 1279.55 385.62 672.13 886.22 639.8 

Източник: Община Каварна 

 

 

  

На национално ниво се наблюдава тенденция на постепенно нарастване на дела 

на предадените за рециклиране битови отпадъци. В абсолютни стойности за 

страната това нарастване е от 350 тона (2006 г.) до 214,62 хил. тона (2018 г.), 

което за същия период представлява нарастване от 0,01% до 7,5% от дела на 

общо образуваните битови отпадъци. Най-съществените причини са въвеждането 
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на таксата за депониране на битови отпадъци е прецизирането на измерването на 

количествата депонирани отпадъци при въвеждането на новите депа с електронно 

измерване на входящите отпадъци. 

 

 Депониране на отпадъци 

 

В страната, количеството на депонираните отпадъци за 10 годишен период от 

2009 до 2018г. са намалели с близо 50 %, показват данните от Евростат за 

депонираните отпадъци в  страната, публикувани в НПУО 2021 – 2028 г. 

Графиката показва данните за депонираните отпадъци в страната за периода от 

2009 до 2018 г. 

 

Източник: Евростат, НПУО 2021 – 2028 г. 

 

Намаляването на количествата на депонираните отпадъци може да се обясни най-

вече с въвеждането в експлоатация на нови инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци и сепариращи инсталации за смесени битови 

отпадъци. 

В таблицата са представени данните за депонираните смесени битови отпадъци, 

образувани от територията на община Каварна. 
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Година 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

депонирани 

смесени битови 

отпадъци, т 

4080 4489 5884 5083 5281 6144 

Източник: Община Каварна 

 

 

 

Данните показват обратна на националната тенденция, а именно увеличаване на 

количествата на депонираните отпадъци в община Каварна.  

Община Каварна следва да предприеме мерки за оптимизиране на количествата 

на депониране на смесени битови отпадъци.  

Данните показват много висок процент на депониране и вземането на комплекс от 

технически, административни и други мерки за оптимизиране количествата 

депонирани отпадъци е от изключителна важност. 

 

Оптимизирането на количествата депонирани отпадъци има следните ползи: 

 Подобряване резултата в изпълнението на заложените общински цели; 

 Намаляване на разходите за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. 

 Удължаване срока на експлоатация на регионалното депо, което от своя страна 

води допълнително до спестяване на разходи за изграждане на ново. 
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 Неоспорими ползи за околната среда. 

 

Препоръчително е да бъдат проучени възможности за предаване за 

оползотворяване на нерециклируемата горима фракция – RDF от сепариращата 

инсталация. 

 Норма на натрупване и сравнителен анализ 

Важен показател за управление на отпадъците е нормата на натрупване на 

отпадъците,  представена като количеството на образуваните битови отпадъци за 

година на жител.  

Нормата на натрупване на образуваните битови отпадъци на жител в България 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Образувани 
битови отпадъци 
на жител в 
България, 
кг/жител/год. 

488 446 434 442 419 406 435 407 

Източник: НСИ 

 

Нормата на натрупване в страната показва тенденция за намаляване на 

количеството на образувани битови отпадъци на жител годишно. 

В таблицата са представени данни за количество образувани битови отпадъци на 

жител в община Каварна, кг/жител/год. 

 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 
образувани   битови 
отпадъци на жител 
в община Каварна, 
кг/жител/год. 

410 420 460 493 483 462 

Източник: Изчислено на база на информация от НСИ за населението и община 

Каварна за образуваните количества битови отпадъци 
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Нормата на натрупване за община Каварна е изчислена като са използвани 

данните за населението от НСИ и за количеството на образуваните битови 

отпадъци по данните, събирани от община Каварна.  

Година 2015 2016 2017 2018 

Образувани битови отпадъци на жител от 
населението в България, кг/жител/год. 

419 406 435 407 

Образувани битови отпадъци на жител от 
населението в област Добрич, кг/жител/год. 

511 427 402 416 

Образувани битови отпадъци на жител от 
населението в община Каварна, 
кг/жител/год. 

410 420 460 493 

Източник: НСИ, НПУО 2021 - 2028 г., Община Каварна 

 

Образуваните битови отпадъци на човек от населението в  България  за  2018 г.  е  

407 кг. /жител/година, за община Каварна - 493  кг./жител/година, което е по-високо 

от средната норма за страната.   
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На графиката се забелязва непостоянна тенденция за норма на натрупване за 

четиригодишния период. 

 

 Разпределение на задълженията на участниците в РСУО 

Община Каварна, като участник в РСУО Добрич носи отговорност за достигане на 

определения процент за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци.  

Процентът се определя на общо събрание на членовете на РСУО. 

На първото заседание от 8 декември 2014 година на РСУО Добрич, е прието 

Споразумение за разпределяне на целите за разделно събиране и 

оползотворяване на отпадъците на отделните общини на база на данните за 

населението по постоянен адрес на общините по данни на ГРАО и броя на 

реализираните нощувки на територията на общината.   

Дяловото разпределение за изпълнение на заложените в чл. 31, ал.1 от ЗУО цели 

на задълженията на всяка община участваща в РСУО Добрич е следното: 

 

Община % 

Добрич 46,57 

Добричка  11,15 

Балчик  10,55 

Тервел  8,31 

Каварна  7,83 

Шабла  2,56 

Ген. Тошево  7,54 

Крушари  2,33 

Никола Козлево  3,16 

Източник: Община Каварна 

 

 Морфологичен състав на образуваните количества смесени битови  

отпадъци 

През 2019г. МОСВ утвърди нова Методиката за определяне на морфологичния 

състав на битовите отпадъци. В методиката е направен задълбочен анализ на 
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тенденциите в развитието на образуване на отпадъците, както и на тенденциите в 

развитието на материалите и връзката им с образуване на различните фракции. 

Определени са и основните параметри, влияещи върху нормата на натрупване и 

морфологичния състав на отпадъците. 

Основните източници на битови отпадъци в община Каварна, приблизително 80% 

е от населението и около 20% – от търговски, административни, социални, 

фирмени и други подобни обекти. 

По проект на ПУДООС „Определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци в България“ e изготвен доклад е от проучване на морфологичния състав 

на битовите отпадъци на територията на Република България по Българо-

Швейцарска програма за сътрудничество.  

Основната цел на доклада е да представи поглед към морфологичния състав на 

битовите отпадъци на територията на Република България. Докладът включва 

задължителните количествени и качествени данни на общинско, регионално и 

национално ниво, също така описание на хода на изпълнение на работата през 

всички етапи на пробовземане, информация за осъществени срещи, протоколи и 

т.н. В него е изготвен Морфологичен анализ на битовите отпадъци образувани в 

община Каварна. Обобщени данни за морфологията на образуваните битови 

отпадъци от доклада са представени в следващата таблица. 

 

Вид отпадък  Пролет, % Лято,% Есен, % Зима, % Средногодишен % 

Хранителни  10 8 9 8 9 

Хартия  5 5 5 4 2 

Картон  5 2 3   5 

Пластмаса  6 9 11 11 9 

Текстил  2 4 6 3 4 

Гума  1 0     0 

Кожа  0 2 2 2 1 

Градински  7 7 8 10 8 

Дървесни  5 2 2   2 

Стъкло 5 2 2 2 3 

Метали  2 0 1 0 1 
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Инертни 1 5 4 4 3 

ИУЕЕО 1 1 1 1 1 

Опасни отпадъци 

от бита 
2 2 2 3 2 

Други 48 50 46 51 49 

 

Информацията за средногодишния % на съдържание на различните фракции в 

битовите отпадъци са представени графично: 

 

 

На графиката са представени обобщените резултати в % от проведените 

изследвания през четирите сезона на битовите отпадъци образувани на 

територията на община Каварна през 2019г. по компоненти на отпадъчните 

потоци. Данните показват, че с най-висок % е ситната фракция под 4 см. 

Хранителните отпадъци, пластмасата и градинските отпадъци са с най-висок % от 

надситовата фракция. С най-нисък % са гумата и опасните отпадъци, както и 
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металите. В категория „други“ попадат опасни отпадъци като бои, лепила, 

опаковки от препарати, съдържащи опасни вещества, хигиенни материали и др. 

 

 Изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУО  

В чл. 31 на ЗУО са поставени следните цели на кметовете на общините: 

„ Във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО системите за разделно събиране, 

повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци 

осигуряват като минимум изпълнението на следните цели:  

1. най-късно до 1 януари 2020г. 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 тегло на тези отпадъци; 

2. най-късно до 31 декември 2020г. ограничаване на количеството депонирани 

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

отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.“ 

 

 Изпълнение на целите заложени в чл. 31 от ЗУО. 

Целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и 

стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, се прилагат, 

както следва: 

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

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

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

С приетите изменения в ЗУО през 2021г. за следващите години целите са 

следните: 

- най-късно до 31 декември 2025г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко 55 на сто от общото тегло на тези 

отпадъци;  



38 

 

- най-късно до 31 декември 2030г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко 60 на сто от общото тегло на тези 

отпадъци;  

- най-късно до 31 декември 2035г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко 65 на сто от общото тегло на тези 

отпадъци. 

Постигането им отново е поетапно, като след 31 декември 2020г. нарастват всяка 

година с по 1 на сто.  

Съгласно издадени заповеди на Изпълнителния директор на ИАОС, изпълнението 

на целта по чл. 31, ал.1, т. 1 на ЗУО от община Каварна са представени в 

следващата таблица. 

 Изпълнение на заложените цели в чл. 31., ал.1, т.1 от ЗУО от община Каварна 

Година 2015 2016 2017 2018 

Изпълнена цел, % 12 4 24 22 

Заложени цели, % 25 25 40 40 

Източник: ИАОС 

 

 



39 

 

Изпълнението на целите от 2015 до 2018 г. за повторна употреба и рециклиране 

на битовите отпадъци по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО на община Каварна не е 

постигнато.  

 

 Изпълнение на целите заложени в чл. 31. ал. 1, т.2. 

С чл. 31, ал.1, т.2 на ЗУО е въведено изискването най- късно до 31 декември, 

2020г. да се ограничи количеството на депонираните биоразградими битови 

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

през 1995г. Съгласно издадена Заповед №185/25.07.2020г. от Изпълнителния 

директор на ИАОС, изпълнението на целта по чл.31, ал.1, т.2 на ЗУО за община 

Каварна е 59 %. Поставената цел за година е 65 %. 

По отношение на целите за ограничаване на депонираните количества 

биоразградими отпадъци, изпълнението не е постигнато, което предполага, че е 

необходимо предприемане на мерки за намаляване на постъпващите 

биоотпадъци от домакинствата в потока на смесените битови отпадъци. 

 

 Изводи и препоръки:  

 За подобряване управлението на отпадъците на територията на общината и 

постигането на целите по чл. 31, ал. 1, т.1 от ЗУО е целесъобразно да бъдат 

увеличени количествата на разделно събрани рециклируеми отпадъци, вкл. 

от опаковки от организираната система на територията на общината. Това 

може да бъде постигнато, чрез подобряване системата за сепариране на 

битовите отпадъци и отделяне на рециклируемите компоненти, увеличаване 

на обхвата на системата и/или провеждане на допълнителни кампании.  

 В тази връзка е целесъобразно да се проучи възможността за изграждане 

на инсталация за сепариране на смесени битови отпадъци на територията 

на общината. 

 За изпълнение на задълженията си по чл.31, ал.1, т.2 от ЗУО са предприети 

мерки по събиране на отпадъци от растителен произход, които в 

последствие се извозват на площадката за компостиране, намираща се в гр. 

Балчик. 
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 Данните показват, че общината не изпълнява целите за отклоняване от 

депата на биоразградимите отпадъци и за рециклиране на биоотпадъците. 

За да се изпълнят целите за намаляване на количествата депонирани 

биоразградими отпадъци и за рециклиране на биоотпадъците са 

необходими значителни усилия от общината, най-вече в две посоки: 

o проучване на възможността за изграждане на площадка за 

компостиране на зелените отпадъци от обществените паркове, улици 

и  градини, градинските и дървесни отпадъци от домакинствата и 

зелените отпадъци от оранжерии  на територията на общината; 

o насърчаване на семейното компостиране, чрез осигуряване на 

съдове, организиране на информационни кампании и др. 

 

1.1.2. Производствени отпадъци 

"Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на 

производствената дейност на физическите и юридическите лица. Генераторите на 

производствени отпадъци на територията на община Каварна са действащите 

промишлени предприятия. Промишлеността в общината главно е представена от 

селско, горско и рибно стопанство, производство на електроенергия и газообразни 

горива, преработваща промишленост, строителство, търговия, транспорт, ремонт 

на автомобили, туристически услуги, хуманно здравеопазване и др. На 

територията на община Каварна няма предприятия с нисък и висок рисков 

потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от ЗООС. 

Община Каварна не събира данни за производствените отпадъци образувани на 

територията ѝ. Данните се докладват от производствените предприятия в 

годишните отчети към ИАОС.  

Образуваните производствени отпадъци в община Каварна са представени в 

следващата таблица. 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

Образувани производствени отпадъци 

в община Каварна, т. 
29,235 112,295 67,384 36,444 46,581 

Информация: ИАОС 
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Графиката показва непостоянна тенденция в количествата на образуваните 

производствени отпадъци. Наблюдава се голям пик през 2015г., когато достигат до 

112,295 тона, което е близо четири пъти повече от предходната 2014 г. След 

2015г. производствените отпадъци, образувани от промишлеността в общината 

значително намаляват. Количествата образувани производствени отпадъци са 

сравнително малки, поради силно редуцираната промишлена дейност. 

 

В таблицата са показани данните за количествата образувани производствени 

отпадъци на територията на страната за периода от 2014-2018г.  

 

Отпадък 2014 2015 2016 2017 2018 

Образувани 

производствени 

отпадъци в 

страната, т.  

15 233 880 16 576 632 16 611 643 17 056 246 16 736 860 

Източник: ИАОС 
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Данните показват по-скоро нарастване на количествата образувани 

производствени отпадъци в страната, като най-голям дял имат отпадъците, 

образувани от производството на електроенергия.  

 

1.1.3. Строителни отпадъци 

Съгласно ЗУО "строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и 

разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от 

Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на 

Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с 

член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и 

Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните 

отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на 

Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения. 

Националното законодателство поставя конкретни цели за подготовка за повторна 

употреба, рециклиране и оползотворяване строителни отпадъци, както и вменява 

задължения на местното управление за управление на строителните отпадъци.  

В следващата таблица са показани задължения, на общините за влагане на 

рециклирани строителни материали в строежите, които следваше да бъдат 
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поетапно постигнати до 2020г. Поставените цели за 2020г. важат за всяка 

следваща.  

Вид строителна дейност 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Строителство на сгради, 
финансирани с публични 
средства 

1,00% 1,00% 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 

Строителство на пътища с 
публични средства 

5,00% 5,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 

Рехабилитация, основен 
ремонт и реконструкция на 
пътища, финансирани с 
публични средства 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Строителство, 
реконструкция и основен 
ремонт на други строежи от 
техническата 
инфраструктура, 
финансирани с публични 
средства 

3,00% 3,00% 5,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 

Оползотворяване на СО в 
обратни насипи 

8,00% 9,00% 10,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00% 

 

Кметът на съответната община отговоря за предаването на отделените 

строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за 

оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни 

материали, включително за покриването на разходите за извършване на 

дейностите по транспортиране и третиране (чл. 10, ал. 4 от ЗУО).  

Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на 

строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на 

строеж, 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 чл. 417, т. 2 от Гражданския 

процесуален кодекс.  

В случаите, когато кметът на община е възложител на строителни и монтажни 

работи, с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на 
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строежи, следва да изготви план за управление на строителните отпадъци. 

Съдържанието и изискванията към плана са определят в Наредба за управление 

на строителните отпадъци.  

При възлагане на обществени поръчки от кмета на община за проектиране и 

изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, в условията за 

избор на изпълнител и в договорите за възлагане се включват задължения към 

изпълнителите за влагане на рециклирани строителни материали. За обекти, за 

които не се изисква одобрен инвестиционен проект, плановете за управление на 

строителни отпадъци се одобряват от кмета на община или оправомощено от него 

длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът.  

Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на 

строежите, за които не се упражнява строителен надзор се установяват с отчет до 

кмета на общината, в който се описва изпълнението на целите за 

оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на 

рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се 

прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на 

отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за 

извършване на дейности с отпадъци.  

Кметът на общината отговаря за организирането на събирането, 

оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна 

дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община (чл. 

19, ал. 3, т. 5 от ЗУО).  

Издадена е Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г., в която 

се регламентира: 

 създаването на система за управление и контрол на дейностите по 

събиране, транспортиране и третиране на строителните отпадъци; 

 изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в 

строителството; 

 изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване 

на строежи. 
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В нея са описани изискванията за управление на строителните отпадъци в 

процеса на строителство и разрушаване на строежи, като на кметовете на 

общините е вменено задължение да изпращат информацията до директора на 

РИОСВ, на чиято територия ще се извършват СМР или премахване на строежи, за 

издадените през предходния месец разрешения за строеж или заповеди за 

премахване на строеж. 

 

1.1.3.1. Количествени данни за строителните отпадъци на национално ниво 

за периода на действие на предходния НПУО 2014 – 2020 година. 

 

В таблицата са представени количествата строителни отпадъци, образувани в 

страната, оползотворени и депонирани за периода от 2014 г. до 2018 г.  

  

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

Образувани общо, т. 983 537 1 661 067 
2 088 

923 

559 

309 

192 

964 

Предадени за 

оползотворяване, т 
285 662 436 345 

1 507 

418 

148 

673 

142 

622 

Предадени за 

обезвреждане, т 
355 219 549 958 85 254 

257 

494 
23 222 

Източник: Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г., НСИ 

Забележка: Посочените количества се отнасят само за сектор „Строителство“ 
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Графиката, изготвена на база на количествените данни за строителните отпадъци 

предоставени от НСИ и публикувани в НПУО, показва увеличаване на 

количествата на образувани строителни отпадъци до 2016 година и рязък спад 

следващите две години.  
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Графиката е изготвена на база на информацията за предадените за 

оползотворяване и обезвреждане количества строителни отпадъци публикувана в 

НПУО 2021-2028 г. по данни на НСИ. През 2016г. и 2018г. е постигнат значително 

висок процент на оползотворяване на строителните отпадъци в страната (над 

70%). В периода от 2014 до 2018 г. не се наблюдава трайна тенденция за 

повишаване или понижаване на % оползотворени и депонирани отпадъци. 

Данните показват също значително нисък процент на депонираните строителни 

отпадъци през 2016 г. и 2018 г. 

 

1.1.3.2. Количествени данни за строителните отпадъци за община Каварна 

Община Каварна събира информация за количествата на строителните отпадъци, 

образувани на територията ѝ. 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количества строителни 
отпадъци, образувани на 
територията на община Каварна, 
т. 

120,000 135,000 132,660 327,340 529,520 254,840 

Източник: Община Каварна 

 

 

 

Графиката показва, че за периода от 2015 до 2017г. количествата образувани 

строителни отпадъци на територията на община Каварна са постоянно и 
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изключително ниски в сравнение с проявената тенденция към увеличаване през 

следващите 3 години, а също и със съществено по-големите количества за 

периода от 2011г. до 2014г., представени в Програма за управление на 

отпадъците на община Каварна за периода 2015 – 2020 г., където за всяка година 

количеството на образувани строителни отпадъци преминава 1000 тона/годишно с 

пик през 2011 г., когато достига до 3500 тона, което се отдава на ръст на ново 

строителство, като например изграждането на голям комплекс за голф и отдих на 

територията на общината.  

 

1.1.4. Опасни отпадъци 

"Опасни отпадъци" са отпадъците, които притежават едно или повече 

опасни свойства, посочени в приложение № 3 на ЗУО. 

На национално ниво за периода 2008-2018г. в Република България общото 

количество на образуваните опасни отпадъци по данни на НСИ е 3965 хил. тона 

или средногодишно около 360 хил. тона., като за този период количеството на 

образуваните опасни отпадъци бележи значителен спад.  

 

Източник: НСИ 
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Опасните отпадъци, образувани на територията на община Каварна са част от 

потока на битовите, производствените, строителните, отпадъците от лечебните и 

здравните заведения и масово разпространените отпадъци. 

В следващите таблица и графика са представени количествата на образуваните 

опасни отпадъци от всички потоци отпадъци в община Каварна за периода от 2014 

г. до 2018 г. 

 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

Опасни отпадъци, тон 40,667 5,423 6,214 2,203 11,249 

Източник: ИАОС 

 

 

 

Данните показват, че през 2014г. са образувани над 40 тона опасни отпадъци. 

Следващите години се наблюдава намаляване на количествата образувани 

опасни отпадъци в община Каварна, като през 2018г. отново е отчетено покачване 

до 11,249 тона. 
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През 2020г. община Каварна е организирала кампания за събиране на опасни 

отпадъци от домакинствата. В нея са общо  96,300 кг. опасни битови отпадъци. 

Най-голям процент от събраните отпадъци представляват опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни вещества и бои, лепила, смоли, мастила, съдържащи опасни 

вещества и са разпределени, както следва: 

 

Код  Наименование Количество събрани, 

кг. 

15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

46,9 

20 01 19* Пестициди 2,2 

20 01 21* Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 11,8 

20 01 27* Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи 

опасни вещества 

32,6 

20 01 32 Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31 2,8 

Източник: Община Каварна 

 

В регистъра на складове и съхраняваните в тях негодни за употреба пестициди, 

поддържан от ИАОС е налична информация за съхраняването на територията на 

община Каварна на 16 т. пестициди и други препарати за растителна защита с 

изтекъл срок на годност. Пестицидите са събрани в 4 бр. Б-Б кубове запълнени и 

съхранени по технология на „БалБок Инженеринг“ АД в контейнери по проект, 

финансиран от ПУДООС. 

Всички забранени, негодни и с изтекъл срок на годност пестициди в България са 

под контрола на институциите, отговарящи за тях: Министерство на земеделието и 

храните (МЗХ) - Националната служба по растителна защита (НСРЗ) с 

регионалните си структури; МОСВ – ИАОС, РИОСВ; Главна дирекция Гражданска 

защита към МВР и нейните поделения по области; и общинската администрация 

по населени места. 

НСРЗ към МЗХ, МОСВ и ИАОС чрез своите регионални структури следят ежегодно 

състоянието на складовете и залежалите и негодни за употреба пестициди, 

съхранявани в тях. 
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Екологосъобразното управление на наличните в страната количества залежали 

негодни за употреба пестициди е задължение на Общините, а мониторингът и 

контролът се осъществява от МОСВ (ИАОС и РИОСВ) и МЗХ (НСРЗ и РСРЗ). 

Контролът върху съхранението на неразрешени и с изтекъл срок на годност ПРЗ в 

складове на производители, преопаковчици, търговци и дистрибутори на ПРЗ се 

осъществява от НСРЗ. 

Към момента в страната липсват подходящи съоръжения за обезвреждане на 

негодните за употреба пестициди. Няколко проекта за събиране и съхранение и за 

изнасяне на пестициди извън територията на страната са реализирани с 

финансиране по ПУДООС и други източници.  

Големите количества пестициди и препарати за растителна защита с изтекъл срок 

на годност в страната предполагат последващо реализиране на проекти от страна 

на държавата, тъй като средствата, необходими за изнасянето им извън страната 

са непосилни за бюджетите на малките общини.  

 

1.1.5. Специфични отпадъчни потоци 

 

1.1.5.1. Масово разпространени отпадъци 

 

"Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след 

употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна 

и поради своите характеристики изискват специално управление. 

За всички потоци масово разпространени отпадъци  е прието специфично 

законодателство и са поставени отделни национални цели за тяхното управление, 

които България е задължена да постигне. 

 

1.1.5.1.1. Отпадъци от опаковки  

 

"Отпадъци от опаковки" са всякакъв вид опаковки или опаковъчни материали, 

които попадат в обхвата на определението за "отпадък" по смисъла на § 1, т. 17 от 

ДР на ЗУО, с изключение на остатъците, получени от производствени процеси. 
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В Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с ПМС № 271 от 

30.10.2012 г. се определят изискванията за пусканите на пазара опаковки и 

опаковъчни материали, както и за разделното събиране, многократна употреба, 

рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от опаковки, 

включително постигането на цели за рециклиране и/или оползотворяване. За 

всички пуснати на пазара опаковани стоки задължително се прилага схемата на 

разширена отговорност на производителя по § 1, т. 35 от допълнителните 

разпоредби на ЗУО. 

С наредбата се регламентират: 

 изискванията за предотвратяване вредното въздействие на отпадъците от 

опаковки върху околната среда; 

 прилагането на мерки от лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, за 

събирането, оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните в 

резултат на тяхната употреба отпадъци от опаковки без риск за човешкото 

здраве и околната среда и за постигане на целите за оползотворяване; 

 изискванията към пусканите на пазара опаковки; 

 изискванията за маркиране на опаковките; 

 мерките, насочени приоритетно към предотвратяване на образуването на 

отпадъци от опаковки и като допълнителни основни принципи, към повторна 

употреба на опаковките, към рециклиране и други форми на 

оползотворяване на отпадъците от опаковки и към намаляване на 

окончателното обезвреждане на такива отпадъци, с цел да се спомогне за 

прехода към кръгова икономика; 

 условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на 

отпадъци от опаковки по цялата верига от тяхното събиране до третирането 

им, както и за споделяне и прехвърляне на отговорността между лицата, 

участващи във веригата за събиране и третиране, в съответствие с чл. 7, 

ал. 3 от ЗУО; 

 мерките, които определят носенето на разширена отговорност от 

производителите, с цел насърчаване на повторната употреба, 
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предотвратяването, рециклирането и друго оползотворяване на отпадъците 

от опаковки в съответствие с чл. 13, ал. 2 и 3 ЗУО; 

 създаването на системи за разделно събиране, рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците от опаковки; 

 информирането на крайните потребители за ролята им в разделното 

събиране на отпадъци от опаковки, значението на маркировките върху 

съществуващите опаковки на пазара и наличните системи за събиране, 

оползотворяване и обезвреждане; 

 изискванията и задълженията към схемата за разширена отговорност на 

производителя за опаковани стоки за отпадъци от опаковки по § 1, т. 35 от 

допълнителните разпоредби на ЗУО. 

 

По информация от НПУО 2021 г.- 2028 г. потреблението на опаковки в страната 

нараства през периода 2008-2018 г. Страната изпълнява общите национални цели 

по рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, както и целите за 

рециклиране на отпадъците от опаковки, по материали. 

 

 Системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

 

На национално ниво 40 общини са обхванати 100% от системите за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки, а 82 общини нямат изобщо такова събиране. 

 

Община Каварна е сключила договор с организация по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки „Булекопак“ АД за въвеждане на система за разделно 

събиране на отпадъците от опаковки на територията на община Каварна. 

Въведената система е двуцветна. 

Обхванатото население в община Каварна от системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки към 2020г. е 88 %. От всички 21 населени места в общината 

само 3 са обхванати. Това са гр. Каварна, с. Българево и с. Септемврийци. Тези 

три населени места представляват 88 % от населението на общината по данни на 

НСИ към 31.12.2020 г. 
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Количества разделно събрани отпадъци от опаковки на територията на община 

Каварна: 

 

Година/Вид 

отпадък 

Хартия и 

картон /тон/ 

Пластмаси 

/тон/ 

Черни 

метали 

/тон/ 

Цветни 

метали 

/тон/ 

Стъкло 

 /тон/ 

Общо за 

година 

2015 6,25 1,329 0,062 0,028 6,51 14,179 

2016 5,82 1,355 0,04 0,045 5,124 12,384 

2017 6,08 1,5 0,01 0,03 0,98 8,6 

2018 5,08 1,205 0,01 0,025 3,42 9,74 

2019 6,55 1,515 0,025 0,05 2,94 11,08 

2020 6,32 1,485 0,005 0,03 1,56 9,4 

Източник: Община Каварна 
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Най-голям процент събрани отпадъци от опаковки са от хартия и картон, следван 

от стъклото и пластмасата. Най-нисък е процента на черните и цветните метали. 

 

 

1.1.5.1.2. Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване 

  

„Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ е електрическо и 

електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от 

допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, монтажни 

възли и резервни части, които са част от ЕЕО по време на освобождаване на 

отпадъка.  

 „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване извън бита“ е 

ИУЕЕО, образувано в резултат от търговската или професионалната дейност на 

физическите или юридическите лица.  

„Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита“ е излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване, което произлиза от домакинства, 

както и от търговски, промишлени, институционални и други източници, което 

поради своите качества и количество е подобно на това от домакинствата. 

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване от бита, което е 

вероятно да бъде използвано както от домакинства, така и от различни от 
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домакинствата потребители, при всички случаи се счита за ИУЕЕО от 

домакинства. 

Приета е Наредба, с която са определени специфични изисквания за управление 

излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване - Наредба за 

излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, в сила от 

01.01.2014 г. С наредбата се определят изискванията за разделното събиране, 

транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, повторната 

употреба, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на ИУЕЕО. 

Изискванията се определят с цел: 

 предотвратяване и намаляване на вредното въздействие върху околната 

среда и здравето на човека от образуването и управлението на ИУЕЕО; 

 увеличаване количеството на повторно употребено, рециклирано и 

оползотворено чрез други операции ИУЕЕО за ограничаване на 

обезвреждането му и намаляване на отрицателните въздействия от 

използването на ресурсите и повишаването на ефикасността от такова 

използване; 

 предприемане на мерки от лицата, участващи в проектирането, 

производството, 

 разпространението и потреблението на електрическо и електронно 

оборудване (ЕЕО), както и от лицата, които извършват дейности с ИУЕЕО, 

за ограничаване вредното въздействие на ЕЕО през целия му жизнен 

цикъл и на образуваните от него отпадъци върху човешкото здраве и 

околната среда. 

С наредбата се регламентират: 

 въвеждането на изисквания за проектиране и маркиране на ЕЕО; 

 извършването на дейностите по разделно събиране, транспортиране, 

съхраняване, предварително третиране, подготовка за повторна употреба, 

оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО без риск за човешкото 

здраве и околната среда; 

 информирането на крайните потребители за ролята им в разделното 

събиране на ИУЕЕО и за наличните системи за разделно събиране; 
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 случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния 

причинител на ИУЕЕО по цялата верига от неговото събиране до 

третирането му, както и за споделяне и прехвърляне на отговорността 

между лицата, участващи във веригата за събиране и третиране на ИУЕЕО; 

 мерките, които определят носенето на разширена отговорност от 

производителите т.ч. лицата, които пускат на пазара ЕЕО. 

 

Все по-голямата употреба на електронни устройства в ежедневието ни води до 

образуване на все по-големи количества от този вид отпадък. В НПУО 2021-2028 г. 

е направена сравнителна характеристика на събраните отпадъци от ИУЕЕО за 11 

годишен период от 2007 до 2017г..  

Данните са представени в таблицата. 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

събрано 

ИУЕЕО в 

страната, 

тона 

22166 40374 33423 45056 38228 38431 35162 42310 61987 61481 54493 

Източник: Евростат 

 

Република България е изпълнила целите си по събиране на ИУЕЕО, образувано 

от бита и извън бита, както и целите си по оползотворяване и рециклиране на 

ИУЕЕО. За разглеждания период количеството на събраното ИУЕЕО е нараснало 

значително, като пик е ясно изразен през последните 3 отчетени години (2015 - 

2017  г.) 

Община Каварна има сключен договор с „Елтехресурс” АД гр. София за събиране, 

транспортиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване. „Елтехресурс” АД, съвместно с Община Каварна, 

организират кампании за събиране на ИУЕЕО във всички населени места на 

територията на община Каварна за събиране на стари електроуреди и електронни 

устройства от бита. 

Събраните количества ИУЕЕО на територията на община Каварна. 
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Година 2018 2019 2020 

Количество събрано ИУЕЕО в община 

Каварна, т 
7.618 13.084 24.410 

Източник: Община Каварна 

 

 

Видно от визуално представената информация за събраните количества ИУЕЕО в 

Каварна нарастват, каквато е и тенденцията в страната. В бъдеще се препоръчва  

провеждане на повече кампании за по-значително увеличение на разделно 

събраното ИУЕЕО. 

 

1.1.5.1.3. Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства  

„Излязло от употреба моторно превозно средство“ (ИУМПС) е отпадък по смисъла 

на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, в т.ч.:  

 моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично 

писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 

1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;  

 моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически 

преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от 

Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за 

следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се 

намира върху държавна или общинска собственост;  
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 изоставено регистрирано МПС. 

 

Като подзаконов нормативен акт към ЗУО е приета Наредба за излезлите от 

употреба моторни превозни средства, която определя изискванията за 

събирането, транспортирането и третирането на ИУМПС и изискванията към 

пусканите на пазара моторни превозни средства (МПС), материали и компоненти 

за тях. 

Изискванията на Наредбата се определят с цел:  

 предотвратяване образуването на отпадъци от МПС; 

 постигане на определените в наредбата нива за повторната употреба и 

рециклиране, повторна употреба и оползотворяване на ИУМПС, както и за 

ограничаване на обезвреждането им;  

 предприемане на мерки от лицата, участващи в проектирането, 

производството, разпространението и потреблението на МПС, както и от 

лицата, които извършват дейности с ИУМПС, за ограничаване вредното 

въздействие на МПС през целия им жизнен цикъл върху човешкото здраве и 

околната среда; 

 случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител 

на ИУМПС по цялата верига от неговото събиране до третирането му, както и 

за споделяне и прехвърляне на отговорността между лицата, участващи във 

веригата за събиране и третиране; 

 мерките, които определят носенето на разширена отговорност от 

производителите, в т.ч. лицата, които пускат на пазара МПС. 

 

По данни на НПУО 2021-2028 г. България е постигнала заложените национални 

цели за повторно използване и оползотворяване и повторно използване и 

рециклиране на ИУМПС.  

Година 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество събрани ИУМПС в 

страната, т. 
62723 82258 88066 92111 104457 

Източник: Евростат 
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Тенденциите за събиране на този тип отпадък са за нарастване. Все по-широката 

употреба на автомобили предполага продължение на тази тенденция. 

 

В Община Каварна, както и в ИАОС не е налична информация за количества 

ИУМПС образувани в общината. 

За изпълнение на своите задължения, заложени в ЗУО и подзаконовата 

нормативна база към него община Каварна е сключила договор с „Елбимекс“ ООД 

– за събиране на ИУМПС. 

 

1.1.5.1.4. Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори 

"Негодна за употреба батерия или акумулатор" е батерия или акумулатор, която 

не може да бъде използвана за целите, за които е произведена, и е отпадък по 

смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО. 

Приета е Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори. С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на 

батерии и акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, 

съхраняването, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването 

и/или обезвреждането на НУБА. С нея се регламентират задълженията на 

икономическите оператори: 
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 намаляването на съдържанието на тежки метали в батериите и 

акумулаторите, създаването на системи за разделно събиране, 

 предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на НУБА с оглед 

ограничаване на обезвреждането и повишаване дела на рециклираните и 

оползотворени НУБА 

 предприемането на мерки от лицата, които участват в проектирането, 

производството и пускането на пазара на батерии и акумулатори, с оглед 

ограничаване вредното въздействие на тези продукти върху околната среда 

през целия им жизнен цикъл; 

 екологосъобразното събиране, транспортиране, съхраняване,  

предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА;  

 мерките, които определят носенето на разширена отговорност от 

производителите, в т. ч. лицата, които пускат на пазара батерии и 

акумулатори; 

 случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния 

причинител на отпадъци от НУБА по цялата верига от тяхното събиране до 

третирането им, както и за споделяне и прехвърляне на отговорността 

между лицата, които участват във веригата за събиране и третиране; 

 изискванията за маркиране на батериите и акумулаторите с оглед 

информиране на крайните потребители за разделното събиране на НУБА и 

за съдържанието на тежки метали в тях; 

 изискванията за маркиране капацитета на портативните и автомобилните 

батерии и акумулатори; 

 информирането на крайните потребители за ролята им в разделното 

събиране и рециклирането на НУБА и за наличните схеми за разделно 

събиране и рециклиране. 

 

Според НПУО 2021-2028 г. в периода от 2013 г. до 2017 г. в страната са събрани 

НУПБА, НУАБА и НУИБА, в количества, отговарящи на нормативно заложените 

коефициенти на събираемост и за последните анализирани години всички събрани 

НУБА, включително и тези отделени в резултат на предварително третиране на 
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ИУЕЕО и на разкомплектоване на ИУМПС са предадени за предварително 

третиране, рециклиране и/или оползотворяване. Република България е изпълнила 

целта за рециклиране на материалите, съдържащи се в оловно-киселите батерии 

и акумулатори и е достигната възможно най-висока степен на рециклиране на 

оловото, което се съдържа в оловно-киселите батерии и акумулатори. Постигната 

е и степента на рециклиране на материалите, съдържащи се в другите НУБА. 

 

В таблицата са представени данни от ИАОС за образуваните НУБА в страната.  

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество образувани НУБА в 

страната, т. 2171.18 3300.72 2394.51 1631.89 9174.46 

Източник: ИАОС 

 

 

През 2018 година е увеличено съществено количеството на  образуваните НУБА в 

страната.  

По данни на община Каварна през 2018 и 2019 г. са събрани съответно 37 кг. и 115 

кг. НУБА от домакинствата. По данни на ИАОС за периода от 2014 до 2017 г. 

събраните на територията на общината НУБА са представени в таблицата. 
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Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество събрани НУБА 

в община Каварна, т. 
0,243 0,106 0,001 0,021 0,037 0,115 

Източник: ИАОС, Община Каварна 

 

Данните не показват постоянна тенденция за намаляване или увеличаване на 

количествата на образуваните НУБА. 

Община Каварна има сключен договор с организация за оползотворяване на НУБА 

- „Рекобат“ АД, за прилагане на система за събиране, транспортиране, 

съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или 

обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори. 

 

1.1.5.1.5. Отпадъци от излезли от употреба гуми  

 

„Излезли от употреба гуми“ са всякакъв вид гуми, които попадат в обхвата на 

наредбата и отговарят на определението за „отпадък“ по смисъла на § 1, т. 17 от 

допълнителните разпоредби на ЗУО.  

Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми обхваща 

всички видове пуснати на пазара гуми и всички ИУГ и с нея се определят 

изискванията за събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване или 

обезвреждането на ИУГ, включително целите, за регенерирането и/или 

рециклирането, и/или оползотворяването им. С нея се регламентират: 

 предотвратяването и ограничаването на замърсяването на околната среда в 

резултат на третирането и транспортирането на ИУГ; 

 прилагането на мерки от лицата, които пускат на пазара гуми, за събирането, 

оползотворяването или обезвреждането на ИУГ без риск за човешкото здраве 

и околната среда и постигане на целите за регенерирането и/или 

рециклирането, и/или оползотворяването им; 

 въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление 

и контрол на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване, 

оползотворяване или обезвреждане на ИУГ; 
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 информирането на крайните потребители за ролята им в събирането на ИУГ и 

за наличните системи за събиране. 

 

Анализът в НПУО за управлението на отпадъците в страната от ИУГ показва, че е 

постигнато много добро управление. Представени са данни за пуснатите на 

пазара количества и процента на изпълнение на целите по оползотворяване и 

рециклиране на излезлите от употреба гуми. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количества пуснати на 
пазара гуми, т. 

24 868 26 287 28 817 30 898 37 517 40 309 42 240 41 757 

Количество на 
рециклираните ИУГ, т. 

    9 138 8 759 11 394 27 808 27 165 25 360 

Общо оползотворени 
ИУГ, т. 

  16 645 19 431 24 010 32 501 33 940 32 262 33 995 

Количество на 
образуваните през 
годината ИУГ, т. 

    6 491 14 527 16 919   25 077 28 116 

Източник: ИАОС, НПУО 

 

Постигнати са целите за ИУГ по оползотворяване, по рециклиране и/или 

регенериране на национално ниво, с изключение на 2011г., която е и първата, през 

която е действала въведената наредба.  

 

В Община Каварна, както и в ИАОС не е налична информация за количества ИУГ 

образувани в общината. Общината е сключила договор с „Евротранс – метал“ 

ООД за събиране, съхраняване и предаване за последващо оползотворяване 

и/или обезвреждане на ИУГ от населението. 

 

1.1.5.1.6. Отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

 

През 2012г. е приета Наредба за отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти  

"Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти" са опасни и масово 

разпространени отпадъци по смисъла на § 1, т. 7 и 12 от допълнителните 

разпоредби на ЗУО.  
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"Отработено масло" е всяко смазочно или индустриално масло на минерална 

или синтетична основа, негодно за употреба по първоначалното си 

предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни 

масла, турбинни и хидравлични масла 

"Отпадъчни нефтопродукти" са всички течни, полутечни или твърди отпадъци на 

нефтена основа или техни смеси: 

а) които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива; 

б) отпадъци от почистване на транспортни резервоари и резервоари за 

съхраняване на нефт и течни горива; 

в) отпадъци от маслено-водна сепарация; 

г) отпадъци от течни горива; 

д) отпадъци от преработка на нефт; 

е) утайки и емулсии, получени от различни производства; 

ж) нефтосъдържащи отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на 

кораби. 

Наредбата определя изискванията за пускането на пазара на масла и разделното 

събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и 

обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. С наредбата 

се регламентират: 

 предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, 

водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото 

здраве и околната среда в резултат на третирането и 

транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

 предприемането на мерки от лицата, които пускат на пазара масла, за 

разделното събиране, оползотворяването и/или обезвреждането на 

образуваните в резултат на тяхната употреба отработени масла без 

риск за човешкото здраве и околната среда и за постигане на целта 

за оползотворяване заложени в наредбата; 

 въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за 

управление и контрол на дейностите по третиране и транспортиране 

на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 
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 информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране 

на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и за наличните системи за 

събиране, оползотворяване и обезвреждане; 

 мерките, които определят носенето на разширена отговорност от 

производителите, в т.ч. лицата, които пускат на пазара масла; 

 случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител 

на отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по цялата 

верига от тяхното събиране до третирането им, както и за споделяне и 

прехвърляне на отговорността между лицата, участващи във веригата за 

събиране и третиране. 

 

Данни за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти пуснати на пазара, 

оползотворени и изпълнението на целите, заложени в законодателството в 

страната. 

Година 
Пуснати на 

пазара масла 

Оползотворено 
количество, 

тон 

в т. ч. 
регенерирано 

количество, 
тон 

Национална цел 
за 

оползотворяване, 
% 

Изпълнение на 
целта от ОО и 
лица, които 
изпълнявт 

задължението си 
индивидуално, % 

2008 30602 5202 3060 25 17 

2009 15952 6273 6210 30 39 

2010 18334 8306 7948 35 45 

2011 28540 11015 9659 40 39 

2012 28316 9425 8417 40 33 

2013 32182 13569 12310 40 42 

2014 30855 11864 11235 40 39 

2015 34967 15426 14260 40 44 

2016 36570 18204 17532 40 50 

2017 35411 16250 15393 40 46 

2018 35462 15163 13507 40 43 

Източник: ИАОС, НПУО 
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Като цяло в страната е постигнато добро управление на отработените масла и 

отпадъчните нефтопродукти. 

 

Данните на следващата таблица и диаграма показват количествата на 

генерираните на територията на община Каварна отработени масла, при което се 

наблюдава голям пик през 2018 година, особено на фона на малките количества 

отчетени през 2017 г. 

 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество образувани отработени 

масла община Каварна, т. 
5,000 1,199 3,860 0,740 9,124 

Източник: ИАОС 

 

 

 

Данните показват, че тенденцията не е постоянна и има големи колебания през 

годините за образуваните отработени масла. На територията на общината те се 

събират основно при смяна на масла на моторни превозни средства в пунктове за 

смяна на масла. 
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1.1.5.1.7. Отпадъци от обувки и текстил 

 

С изменението на ЗУО през 2021г. е заложен нов вид масово разпространен 

отпадъчен поток – отпадъци от обувки и текстил. 

Все още не е приет подзаконов нормативен документ, с който да бъдат  

определени изискванията за пускането на пазара на обувки и текстил и 

разделното им събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и 

обезвреждане. 

В чл. 84а, ал. 3 ЗУО е вменено задължение на кмета на общината да сключва 

договор само с една организация по оползотворяване на отпадъци от обувки и 

текстил. Все още в страната не е издадено разрешение от МОСВ за дейност на 

дружество за организация за оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил. 

Община Каварна вече е предприела действия да осигури разделно събиране на 

отпадъци от обувки и текстил, като е сключила договор с фирма „Евротекс“ ЕООД 

– за разделно събиране, съхраняване, сортиране и предаване за повторна 

употреба и/или оползотворяване на битови отпадъци от облекла и текстилни 

материали, поставила е 2 съда за събирането им в гр. Каварна и  води отчетност 

за събраните количества.  

Данни за образуваните отпадъци от текстил в България са представени в 

следващата таблица. 

 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

Отпадъци от обувки и 

текстил, образувани в 

страната, т. 

12436.447 8906.927 7827.939 6011.959 8238.467 

Източник: ИАОС 
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Визуализацията на данните в графиката показва намаляване на количествата 

образувани текстилни отпадъци в страната. За 2018г., последната за която са 

налични данни от ИАОС, се наблюдава завишаване в количествата. 

 

В ИАОС не са налични данни за образувани текстилни отпадъци в община 

Каварна за 2017г. и 2018 г. За периода от 2014 до 2016 г. са отчетени следните 

количества: 

Година 2014 2015 2016 

Отпадъци от текстил, образувани в 

община Каварна, т. 
0.021 0.038 0.025 

Източник: ИАОС 

Тъй като не е имало изискване за разделно събиране на този поток отпадъци, 

голям процент от реално образуваните отпадъци от обувки и текстил са част от 

смесените битови отпадъци. 

 

1.1.5.2. Отпадъци от пречиствателни станции за отпадни води 

 

Приета е Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от 

пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. С нея 

се определят редът и начинът за оползотворяване на утайките от пречиствателни 

станции и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води чрез употребата им в 

земеделието, изискванията, на които трябва да отговарят утайките, за да се 
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гарантира, че няма да имат вредно въздействие върху човешкото здраве и 

околната среда, включително върху почвата и редът за отчитане на 

оползотворените утайки. 

Утайките представляват органичен продукт, който се получава в резултат на 

процеса на пречистването на отпадъчни води. Утайките съдържат ценни за 

земеделието вещества, като органична част, азот, фосфор, калий, калций, сяра и 

магнезий. Те могат да съдържат и замърсители, като тежки метали, органични 

замърсители или патогенни организми. Качествата на утайките се определят от 

техния източник, от първоначалната концентрация на замърсители в пречистената 

вода, както и от техническите характеристики на извършените процеси, свързани с 

третирането на отпадъчни води и утайки. 

 

Таблица за образуваните количества утайки от ПСОВ в страната за периода от 

2014 г. до 2018 г. 

Източник: ИАОС 

 

От 2014 г. до 2017 г. количествата в страната нарастват, но през 2018 г. достигат 

отново нивото на 2014г.  

В гр. Каварна има изградена градска пречиствателна станция за отпадъчни води. 

Канализационната мрежа в града е изградена на около 47%, и обхваща 60 % от 

населението на гр. Каварна. 

Образуваните количества утайки от ГПСОВ в гр. Каварна са представени в 

таблицата.  

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Образувани утайки от 

пречиствателната станция за 

отпадъчни води в гр. Каварна, т. 

9 10 12 16 20 17 17 

Източник: ИАОС, Община Каварна 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

Образувани утайки от 

пречиствателната станция за 

отпадъчни води в страната, т. 

55082.945 59302.984 67215.120 69081.684 55084.049 
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Линията на тренда показва увеличаване на количеството на образуваните утайки, 

следвайки тенденцията в страната. Предвидената реконструкция на 

канализационната мрежа в гр. Каварна ще доведе до увеличаване на битовите 

отпадъчни води и съответно и количеството на утайките. 

 

1.1.5.3. Отпадъци от лечебни и здравни заведения 

 

Като специфичен отпадъчен поток за отпадъците от лечебните и здравните 

заведения е издадена Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към 

дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните 

и здравните заведения. Тя е издадена съвместно от министрите на околната 

среда и водите и на здравеопазването. Задължения по тази наредба към 

общината не са заложени. 

Общо образувани отпадъци от лечебни и здравни заведения в страната: 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

Отпадъци от лечебните и здравни 

заведения, образувани в 

страната, т. 

4050.648 4586.595 5061.976 7800.620 5632.574 

Източник: ИАОС 
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Данните от таблицата са представени в графиката. 

 

Както е видно от горната графика през анализирания период се наблюдава 

нарастване на количествата образувани отпадъци от лечебни и здравни 

заведения. 

През 2017г. е  отчетено най-голямото количество генерирани отпадъци.  Очаква се 

през следващите години особено от 2020 г. рязко покачване на този отпадъчен 

поток, поради възникването на пандемията от COVID-19. 

Отпадъците, класифицирани с 18-та група от Приложение 1 към Наредба № 2 за 

класификация на отпадъците - отпадъци от хуманното или ветеринарното 

здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност (без кухненски 

отпадъци и отпадъци от ресторанти, които не са генерирани непосредствено от 

дейности на здравеопазването) , образувани на територията на община Каварна 

са с произход от действащите лечебни заведения:  

 "МБАЛ-Каварна" ЕООД което е комплексно заведение, разполагащо с 8 

отделения, 90 легла и 115 души персонал и обслужващо населението на 

община Каварна и община Шабла; 

 Медицински център „Евромедика-Каварна“ ЕООД; 

 „Медицински център I – Каварна” ЕООД;  

 Филиал за спешна медицинска помощ – Каварна; 

 Лекарски и стоматологични практики.  
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Общо образувани отпадъци от лечебни и здравни заведения образувани в  

община Каварна за периода от 2014 г. до 2018 г. са представени в таблицата: 

 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

Отпадъци от лечебните заведения, 

образувани в община Каварна, т. 
0.082 0.793 0.656 0.494 0 

Източник: ИАОС 

 

 

 

Данните от таблицата са графично представени на диаграмата. Количествените 

данни за образуваните отпадъци от лечебните и здравни заведения в община 

Каварна показва спад от 2015 г. За 2018 г. в ИАОС няма данни за образувани 

отпадъци от този поток. Вероятната причина е неводена отчетност, съгласно 

Наредба № 1 от  04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри, тъй като здравните и лечебни заведения, както и лекарски практики са 

били действащи за периода.  

 

 1.1.5.4. Анализ относно необходимостта от въвеждане на специфични 

мерки за ограничаване на вноса на дадени отпадъци на местно ниво в 
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съответствие с Регламент (ЕО) 1013/2006 г. и Регламент (ЕС) № 660/2014 г. 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на 

отпадъци. 

В община Каварна не се събира и съхранява информация за извършени превози 

на отпадъци, съгласно Регламент 1013/2006 и Регламент (ЕС) № 660/2014 г. за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци. 

ИАОС няма налични данни за извършени транспорт и/или износ  на отпадъци 

извън територия страната, изпратени от територията на община Каварна. 

1.1.6. Основни изводи и препоръки 

 

 Организирани са кампании за събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата. Кампаниите показват добри резултати и е препоръчително 

да се провеждат на по-кратък период и предварително утвърден годишен 

график, който да бъде оповестен; 

 Общината трябва да потърси възможности, в т.ч. финансиране за 

предаване на съхраняваните пестициди и препарати за растителна защита 

с изтекъл срок на годност; 

 Целесъобразно е анализирането на системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки, внедрена на територията на общината с цел нейното 

оптимизиране; 

 Увеличаване обхвата на системата за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки чрез поставяне на допълнителни съдове за разделно събиране на 

отпадъци през летния сезон и включване на допълнителен летен график на 

сметоизвозването им в курортните зони по крайбрежието, в които през 

летния сезон има значителен брой туристи. Например около с. Божурец, с. 

Топола; 

 Осигуряване на временни съдове за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки по време на събития и фестивали, провеждани на територията на 

общината; 
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 Провеждане на кампании за информиране на населението за ползите за 

разделното събиране на отпадъците; 

 Кампанийно събиране на разделно събрани отпадъци от хартия, картон, 

стъкло, метали и пластмаси в населените места, които не са обхванати от 

системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки; 

 Община Каварна няма ангажимент в законодателството към управлението 

на отпадъците от лечебните и здравните заведения; 

 Биха могли да се посочат на населението места, на база на сключени 

договори където могат да се изхвърлят разделно опасните отпадъци от 

домакинствата си сходни с медицинските. Това би довело до намялване на 

опасния поток в смесените битови отпадъци; 

 На територията на общината има изградена ГПСОВ. С оглед минимизиране 

на вредното въздействие от човешката дейност върху компонентите на 

околната среда, е целесъобразно разширяване на обхвата на ГПСОВ; 

 Община Каварна прилага йерархията при управлението на отпадъците при 

строителните отпадъци. Генерираните на територията на общината 

строителни отпадъци се събират, транспортират и отчитат разделно от 

смесения битов отпадъчен поток. Общината е осигурила тяхното 

предварително третиране, чрез инсталацията, разположена в с. Стожер и 

последващото им оползотворяване;  

 По отношение на информиране на населението, община Каварна би могла 

да осигури повече и по-достъпна информация на интернет страницата си 

и/или по друг подходящ начин, като например публикуване на информация 

на страницате на местните медии за разположението на съдовете и местата, 

на които жителите могат да предадат образуваните от тях масово 

разпространени отпадъци за всеки поток; 

 Видно от визуално представената информация за събраните количества 

ИУЕЕО в община Каварна, те нарастват. Това ще наложи подобряване на 

организацията за събиране на ИУЕЕО и провеждане на повече кампании.  

 Всички отработени масла са класифицирани, като опасни отпадъци, тъй като 

проявяват опасни свойства. Препоръчва се сключване на договор с 
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дружество, притежаващо необходимите документи по чл. 35 от ЗУО за 

приемане на отработени масла на територията на община Каварна с цел 

недопускане на този вид опасен отпадък да бъде нерегламентирано 

изхвърлян или организиране на кампании за събиране на отработени масла 

от населението на община Каварна.  

 

1.2. Анализ и оценка на действащото национално законодателство по 

управление на отпадъците и стратегическите/програмните документи в 

контекста на правата и задълженията на общините 

 

1.2.1. Принципи на европейското и националното законодателство 

Европейските стратегически документи от последните години променят 

философията и подхода към отпадъците, и по-конкретно предлагат преход от 

екологосъобразно управление на отпадъците като ключов фактор за опазване на 

околната среда и човешкото здраве, към политика на предотвратяване на тяхното 

образуване и включването им в икономическия цикъл, основан на „кръгова 

икономика“. Този подход цели прекъсване на връзката между икономическия 

растеж и генерирането на отпадъци, вредящи на околната среда и създаващи 

риск за човешкото здраве.  

 

Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО (РДО), транспонирана в ЗУО, 

въвежда йерархия на управлението на отпадъците. Тя е крайъгълен камък на 

законодателство и политиката относно отпадъците. Тази последователност 

определя приоритетния ред на това какво представлява най-добрата възможност 

за околната среда в законодателството и в политиката относно отпадъците. 

Спазването на йерархията на управление на отпадъците гарантира най-високо 

ниво на съответствие с европейските документи за ефективно използване на 

ресурсите и кръгова икономика, поради което следва да се насърчава по всякакъв 

начин. Йерархията задава пет възможни начина за институциите, бизнеса и 

домакинствата за справяне с отпадъците и дава приоритет на мерките в следната 

последователност: 
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a) Предотвратяване на образуването на отпадъци; 

б) Подготовка за повторна употреба; 

в) Рециклиране; 

г) Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия; 

д) Обезвреждане (контролирано депониране, изгаряне без оползотворяване 

на енергията и др.). 

1.2.2. Национални програмни документи, които определят рамката на 

програмиране на управлението на отпадъците на местно ниво  

 

Националните програми с финансиране от Европейския съюз за периода 2021-

2027г. следва да осъществяват процеса на програмиране, като вземат предвид 

европейските политически и стратегически документи от последните години, по-

конкретно относно „кръговата икономика“, както и националните стратегически 

документи, определящи визията за развитие на Република България.  

 

Разработените национални програмни стратегически документи за управление на 

отпадъците са: 

 Национален план за управление на отпадъците 2021-2028г.; 

 Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци, 

включваща и национална програма за предотвратяване на хранителните 

отпадъци, които са част от НПУО 2021-2028г.; 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020г.; 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 

2011-2020 г.  

В процес на разработване е всеобхватна програма относно политиката в областта 

на кръговата икономика, а именно Стратегията и плана за действие за прехода 

към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г., която 

трябва тясно да кореспондира с националния план за управление на отпадъците. 
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1.2.3. Анализ на приетите стратегически/програмни документи на национално 

ниво 

Съгласно данните от НПУО 2021-2028г. анализът на приетото национално 

законодателството по управление на отпадъците показва, че са въведени всички 

европейски норми, приети на ниво ЕС до 2018г. В законодателството са 

регламентирани специфични национални инструменти, които да подпомогнат 

процеса на прилагане на ключовите изисквания на европейското законодателство: 

 за съобразяване с йерархията на управление на отпадъците; 

 за третиране на отпадъците в съоръжения и инсталации, отговарящи на 

европейските технически изисквания за опазване на околната среда; 

 за постигане на целите за рециклиране, подготовка за повторна употреба и 

оползотворяване на определени потоци отпадъци; 

 за намаляване на вредното въздействие на отпадъците, особено опасните 

отпадъци, върху околната среда. 

По-конкретно националните инструменти с най-ефективно въздействие за 

постигане на ключовите количествени цели и изисквания за екологосъобразни 

управление на отпадъците, регламентирани в ЗУО и подзаконовите нормативни 

актове, са: 

 отчисленията за депониране на битови и строителни отпадъци, които се 

заплащат за всеки тон депонирани отпадъци и натрупаните суми, от които 

общините могат да ползват за развитие на модерни системи за управление 

на общинските отпадъци; 

 отчисленията за закриване на депата за отпадъци, въведени с цел 

собствениците на съоръжения за депониране на отпадъци да акумулират 

средства за тяхното екологосъобразно третиране след запълването им, в 

т.ч. за битови отпадъци; 

 схемите за „разширена отговорност на производителя“, прилагани за шест 

специфични потока масово разпространени отпадъци, включително 

разрешителните, издавани на организациите за оползотворяване на тези 
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потоци отпадъци, програмите, които трябва да разработват и одитите за 

изпълнението им, както и разрешителните, които се издават за дейността 

им от МОСВ и контролът за спазване на условията в тях; 

 екологични такси върху продукти, след чиято употребата се образуват 

масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, ИУМПС, 

отпадъчни масла и нефтопродукти; ИУГ, НУБА, тънки пластмасови торбички 

за пазаруване), които се заплащат от всички лица, които пускат на пазара 

такива продукти и не са включени в схемите за разширена отговорност на 

производителя; 

 поставени количествени цели за рециклиране и оползотворяване на два 

специфични отпадъчни потока на национално ниво – отпадъчни масла и 

излезли от употреба гуми; 

 подпомагане финансирането на проекти на общините за съоръжения, 

инсталации и дейности за подобряване управлението на отпадъците от: 

държавния бюджет; националния екологичен фонд, ПУДООС; националните 

оперативни програми, съфинансирани от ЕСИФ и държавния бюджет, 

Националния доверителен екофонд; 

 плановите и извънредните инспекции от компетентните държавни органи на 

централно и регионално ниво и от общинските органи за спазване на 

изискванията на ЗУО и наредбите към него, съответно - на общинските 

наредби за отпадъците и глобите и санкциите, налагани от контролните 

органи при неспазване на законодателството. 

 методическите указания, които МОСВ издава за прилагане на 

законодателството към общините и лицата, опериращи с отпадъци. 

 

1.2.4. Анализ на приетите нормативни документи на национално ниво в 

контекста на правата и задълженията на общините 

В националното законодателство – ЗУО са определени ангажиментите на 

кметовете на общините, касаещи организирането и управлението на битовите и 

строителните отпадъци, образувани на общинска територи. Съгласно ЗУО кметът 
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на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци 

се обслужва от лица по чл. 35 от ЗУО, на които е предоставено право да 

извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване 

и/или обезвреждане. Кметът на общината отговаря за: 

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, 

кофи и други; 

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 

други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг 

на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 

оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци; 

5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 

територията на съответната община; 

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината 

най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси 

и стъкло; 

7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за 

разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и 

местата за предаване на масово разпространени отпадъци; 

8. изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните 

сдружения и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка 

и подготовка за повторна употреба; 

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън 

обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за 

оползотворяване и/или обезвреждане; 
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10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими 

отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на 

системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за 

компостиране или анаеробно разграждане; 

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно 

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

отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 

жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;  

12. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 

от ЗУО; 

13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15, 

както и информация относно мерките за предотвратяване образуването на 

отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци 

чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ 

начин; 

14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от 

пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община; 

15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това 

места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването 

им. 

 

Съобразно чл. 20 от ЗУО кметът на общината организира изпълнението на 

задълженията си за участие в системите за разделно събиране по чл. 19, ал. 3, т. 

6 от ЗУО, като сключва договори при условия и ред, определен с решение на 

общинския съвет, с: 

1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по 

реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или 

2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, 

издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности 

по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци 

на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, 
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издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС). 

С договорите се урежда разделното събиране на отпадъци от домакинствата, 

административните, социалните и обществените сгради, заведенията за 

обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и 

туризъм. С договорите се определят най-малко следните условия: 

1. изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от 

домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на 

съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на 

обслужване; 

2. количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване 

на отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът 

за отчитане на тяхното изпълнение; 

3. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно 

събиране на територията на съответната община; 

4. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на 

съответната община по прилагане на системата за разделно събиране, 

провеждане на образователни и информационни кампании и работа с 

обществеността. 

 

Съгласно чл. 23 от ЗУО общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 

9 от ЗУО, създават регионална система за управление на отпадъците, състояща 

се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. 

Регионалната система за управление на отпадъците има за цел да постигне 

тяхното ефективно събиране, транспортиране и третиране съобразно 

изискванията на чл. 6, ал. 1 от ЗУО и изпълнение на задълженията по чл. 19 от 

ЗУО  чрез участие на общините. 

Общините - членове на регионалното сдружение, определят собствеността на 

регионалното депо и/или друго съоръжение за третиране на отпадъците. 

Собствеността може да бъде: 
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1. на общината, която е собственик на терена или има учредено право на 

строеж върху определения за изграждане терен; 

2. съсобственост на общините - членове на сдружението; 

3. съсобственост между финансиращия частен партньор и общината - 

собственик на терена, и/или общините - членове на сдружението; 

4. собственост на финансиращия частен партньор за съоръженията за 

подготовка преди оползотворяване или обезвреждане и оползотворяване на 

отпадъците. 

Цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за 

управление на отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното 

сдружение и в нея не може да бъде калкулирана печалба за сдруженията. 

 

Съобразно чл. 12 от ЗУО собствениците на пътищата по чл. 8 от Закона за 

пътищата отговарят за: 

1. почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, 

обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за 

поддържане по смисъла на § 1, т. 1 - 3, 6, 9 и 10 от допълнителните разпоредби на 

Закона за пътищата; 

2. осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им 

до съоръжение за тяхното третиране. 

В т. 1.3. са описани местните нормативни документи, регламентиращи 

отговорността на общината, свързани с управлението на отпадъците, както и е 

представен отчет за изпълнение на ПУО 2014-2020г.  

 

1.2.5. Oсновни изводи и препоръки: 

С настоящата ПУО община Каварна ще допълни своята обезпеченост с 

нормативни и стратегически документи за управление на отпадъците. При бъдеща 

промяна на ПУО следва да бъдат взети предвид всички приети стратегически 

документи на национално ниво, касаещи управлението на отпадъците. 
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1.3. Анализ и оценка на прилагането на законодателството по управление на 

отпадъците на местно ниво  

 

1.3.1. Общински наредби, свързани с управлението на отпадъците 

Основните задължения и отговорности на гражданите на общината, свързани с 

образуваните битови, включително биоотпадъците, строителни, опасни битови 

отпадъци и масово разпространени отпадъци, са регламентирани в Наредбата за 

управление на отпадъците на територията на община Каварна. Наредбата е 

разработена на основание на чл. 22 отЗУО и в съответствие с неговите 

разпоредби и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. 

Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Каварна 

определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително 

разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, 

опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на 

общината. 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 по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО. 

 

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на община 

Каварна кметът на Община Каварна организира и контролира управлението на 

битовите и строителните отпадъци, както и третирането на масово 

разпространени и на опасни отпадъци от бита, образувани на територията на 

общината. Кметът на Община Каварна осигурява условия, при които всеки 

притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, притежаващи необходимите 

разрешителни и регистрационни документи, съгласно изискванията на ЗООС и 

ЗУО, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, 

транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане. 
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Кметът на общината отговаря за осигуряване на съдове за събиране на битови 

отпадъци – контейнери, кофи и др.; събирането на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други съоръжения и инсталации за 

оползотворяването и/или обезвреждането им и т.н. съгласно разпоредбите на чл. 

19 от ЗУО. 

Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци от 

районите, включени в системата за организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване, за поддържане чистотата на местата, предназначени за 

обществено ползване, както и снегопочистването и зимното поддържане, на 

територията на община Каварна са лицата, на които Община Каварна е възложила 

чрез договор изпълнението на съответните дейности. 

 

Кметът на общината отговаря за предаването на отделените строителни отпадъци 

по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на 

материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за 

покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и 

третиране. Кметът на общината определя маршрут за транспортиране на 

строителните отпадъци и инсталацията/съоръжението за третирането им. 

 

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 след одобряване на 

план за управление на отпадъци от строителство и разрушаване по чл.11 от ЗУО, 

което се вписва като задължително условие в договорите за възлагане на 

премахването. Кметът на общината отговаря за предаването на отделените 

строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за 

оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни 

материали, включително за покриването на разходите за извършване на 

дейностите по транспортиране и третиране. 

 



86 

 

Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Каварна 

съдържа и необходимите изисквания към дейностите по събиране и третиране на 

всички видове МРО, на отпадъци от черни и цветни метали, на биоотпадъци. 

 

Контролът по изпълненение на изискванията на наредбата се изършва чрез 

проверки по документи и/или проверки на място от кмета на общината или 

оправомощени от него със заповед длъжностни лица на 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; условията 

и реда за извършване на дейности с отпадъци от чернии цветни метали и т.н. 

Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на 

терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци 

на територията на община Каварна.  

 

В общинската наредба са разписани и съответните административно-наказателни 

разпоредби, които определено има възпиращ характер, предвид размера им. 

 

Други наредби, които имат отношение при управлението на отпадъците са: 

 Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система 

на Община Каварна. Съгласно разпоредбите й в общинските озеленени 

площи се забранява изхвърлянето на отпадъци извън определените за 

целта съдове. При замърсяване на озеленените площи с отпадъци от 

всякакво естество, се заплаща глоба от 50 до 500лв. 

 Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди по чл. 225а, ал. 1 

от Закона за устройство на територията за премахване на строежи 

или части от тях от органите на община Каварна. Съгласно 

разпоредбите й премахването на строежи се ръководи от представител на 

изпълнителя, който е технически правоспособно лице, и се извършва 

съгласно становище на инженер-конструктор и представен конструктивен 

проект и план за управление на отпадъците, в случаите когато такива са 
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необходими, както и след преустановено захранване с вода, електрическа 

енергия, отвеждане на отпадъчните води и др. Окончателното почистване 

на терена от отпадъците, получени при премахването на строежи и 

възстановяването на терените се извършва от изпълнителя, избран по 

реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за извършване на 

основната дейност по премахване на незаконния строеж. Това става за 

сметка на адресата/адресатите на заповедта. 

 

1.3.2. Заплащане за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за 

местните данъци и такси (ЗМДТ) 

За услугите по събирането, извозването, преработването, обезвреждането на 

битови отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържане на чистотата на 

местата, предназначени за обществено ползване, данъчно задължените лица на 

територията на община Каварна заплащат такса за битови отпадъци, определена 

от Общинския съвет в НАРЕДБА № 3 за определянето и администрирането на 

местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна, 

последно изменена и допълнена с Решение № 319 по Протокол №32 от 

03.08.2021г. За имоти, намиращи се извън районите, в която общината е 

организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за 

ползване на депо за битови отпадъци и/или поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване. Границите на районите и видът на 

предоставяните услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване, 

се определят със заповед на Кмета на общината и се обявяват публично до 30 

октомври на предходната година. 

 

1.3.3. Отчет за изпълнение на ПУО за периода 2014-2020 г. 

Ежегодно, кметът на община Каварна изготвя отчет за изпълнение на ПУО и в срок 

до 31 март информира общински съвет за изпълнението на програмата за 

предходната календарна година. Съгласно последния отчет за 2020г. и с оглед 

изпълнението на стратегическите цели на ПУО 2014-2020г. е постигнато следното: 
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 Битовите отпадъци, образувани от жителите на община Каварна, се 

третират на Регионално депо за неопасни отпадъци за регион Добрич, 

разположено в с. Стожер. За осигуряване на предварителното третиране 

на битовите отпадъци са изградени и две претоварни станции в гр. Балчик 

и гр.Тервел, като община Каварна използва тази в гр. Балчик;  

 Осъществява се текущ контрол върху генераторите на отпадъците, в 

резултат на което се наблюдава редуциране на количествата на 

образуваните отпадъци на територията на община Каварна; 

 За отчетения периoд са почистени 4 бр. нерегламентирани сметища и са 

съставени 8 бр. актове за установяване на административни нарушения, 

касаещи изхърлянето на строителни и битови отпадъци на неразрешени 

за целта места; 

 Община Каварна има сключени договори с фирми за събиране на отпадъци, 

както следва: 

o  организации по оползотворяване на отпадъци – „Рекобат“ АД 

(за НУБА); „Елтехресурс“ АД (за ИУЕЕО); „Екоколект“ АД (за 

опаковки и отпадъци от опаковки); 

o „Балбок Инженеринг“ АД - за събиране на опасни отпадъци, 

като отпадъците се събират в рамките на еднодневни кампании 

през годината; 

o „Елбимекс“ ООД за събиране на ИУМПС; 

o „Евротекс“ ЕООД за събиране и третиране на облекла и 

текстилни материали; 

o „Евротран-Метал“ ООД за събиране на ИУГ; 

o „Титан-Бкс“ ЕООД за разделно събиране на биоразградими 

отпадъци със специализиран автомобил и с 60 бр. контейнери; 

събраните отпадъци се транспортират до претоварна станция – 

Балчик, където се подлагат на компостиране. Цитираното 

дружество събира и строителните отпадъци от домакинствата. 

Същите се оползотворяват на регионално депо Стожер. 
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o На интернет страницата на общината се поддържа актуална 

информация за дейностите по събиране, транспортиране на 

различните видове отпадъци, в т.ч. данни за фирмите, които 

извършват тези дейностии, графици на обслужваните райони и 

места за разделно събиране; 

 На основание 19, ал. 3, т. 14 от ЗУО е създаден и се поддържа регистър на 

площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и 

картон на територията на общината; 

 Периодично чрез средствата за масово осведомяване са провеждани 

редица информационни кампании за повишаване на екологичното 

съзнание на населението; 

 На 08.06.2021 г. са представени резултатите от swot по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на 

процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по 

приоритетна ос 2 „Отпадъци“ по оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“. Общата стойност на проекта е 1 126 338,14 лв., от които 

957 387,42 лв. европейско и 168 950,72 лв. национално съфинансиране. 

Предвидените дейности по проекта включват техническа рекултивация на 

сметището на стойност 977 259,70 лв. Предстои извършване на 

биологична рекултивация с осигурено собствено финансиране на стойност 

14 344,31 лв., която ще продължи три години - теренът ще бъде затревен, 

което ще позволи създаване на устойчиво зелено пространство. 

1.3.4. Основни изводи и препоръки 

Община Каварна е обезпечена с нормативни документи за управление на 

отпадъците, вкл. и чрез настоящата програма за управление на отпадъците.  

По отношение Наредбата по чл. 22 от ЗУО е небходимо същата да се актуализира 

с оглед отразяване на последните изменения на ЗУО от 2021г., касаещи 

транспонирането на пакета за „Кръгова икономика“ на ЕС и новите цели за 

рециклиране на различните отпадъчни потоци.  
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По отношение сключените договори за изпълнение на задълженията на кмета на 

общината по чл.19 от ЗУО може да се каже, че почти изцяло покриват 

изискванията на ЗУО. Препоръчва се сключването на договор с лице, 

притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО, чрез което да се изпълни ангажимента на 

общината за осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно 

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

отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 

жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места. 

Друг вариант е общината да изгради собствена площадка за тази дейност, като 

законодателството е предвидило и по-облекчени процедури за това.  

 

Препоръчва се да се обсъди възможността за прилагане на разпоредбата на чл. 

67 от ЗМДТ, а именно, че размерът на таксата за битови отпадъци за всяко 

задължено лице се определя за календарна година при спазване на принципа за 

понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците и 

количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на 

таксата за битови отпадъци, като съответно общината следва да извърши при 

необходимост промени в наредбата по чл. 9 от ЗМДТ. 

 

1.4. Анализ на дейността на регионалното сдружение по управление на 

отпадъците, в.т.ч. изводи и препоръки 

 

1.4.1. Анализ на дейността на регионалното сдружение по управление на 

отпадъците 

Община Каварна участва в Регионалното сдружение за управление на отпадъците 

– регион Добрич. В сдружението участват община Добрич, община Добрич-селска, 

община Никола Козлево, община Крушари, община Шабла, община Тервел, 

община Каварна, община Генерал Тошево, община Балчик. Сдружението на 

общините от регион Добрич, създадено по реда на ЗУО, е учредено през месец 

декември 2014г. Председател на сдружението е кмета на община Добрич. 
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Активността на участие на общините, вкл. община Каварна, в заседанията на 

Общото събрание на РСУО-Добрич е много висока, като почти всички общини 

участват редовно в заседанията. 

 

Наблюдава се висока степен на единомислие на общините при вземането на 

решения от РСУО. Въпросите, по които възникват разногласия, са свързани с 

вземането на решения за бъдещи проекти и съоръжения, които да обслужват 

РСУО и с определянето на цените и тарифите за услугите за ползване на общи 

съоръжения от общините от РСУО. 

 

1.4.2. Взети решения на общо събрание на РСУО-Добрич 

Едно от най-важните решения, взети на заседание на РСУО-Добрич е свързана с 

експлоатацията на регионалното депо. Тъй като капацитета на Клетка 1 е 

превишен през 2020 година, на заседание на РСУО-Добрич е прието, че 

изчерпването на капацитета на Клетка № 1 за депониране на отпадъци на 

територията на Регионално депо Стожер налага изграждането на Клетка № 2. В 

тази връзка, Община Добрич e провела процедура за избор на изпълнител на 

строително–монтажните работи по изграждането на втората клетка. В резултат на 

проведената обществена поръчка по реда на ЗОП, между Община Добрич, в 

качеството на Възложител и „ДТБО Стожер 2020“ ДЗЗД в качеството на 

изпълнител е сключен договор № ДОП-160/17.11.2020 г. с предмет „Строителство 

на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо 

Стожер“. Стойността на договора е в размер на 4 213 405,18 лв. с вкл. ДДС, а 

срокът за изпълнение на строителството, съгласно Техническото предложение на 

изпълнителя е 280 календарни дни. Клетката е в процес на изграждане. 

С Решения № 1, 2 и 3 на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – 

Добрич“ от общо събрание, проведено на 17 септември 2020 г. , е дадено 

съгласие, строителството на втората клетка, авторският и строителен надзор да 

бъдат финансирани с част от набраните средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО. 
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Съгласно Протокол № 12 от общото събрание на сдружение РСУО-Добрич, 

проведено на 25.03.2021 г., който е публично достъпен на интернет страницата на 

общинска администрация район Добрич, са взети следните решения: 

1. Одобрява сключен договор № ДОП-160/17.11.2020 г., с предмет: 

„Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията 

на регионално депо „Стожер“. 

2. Одобрява сключен договор № ДОП-152/21.10.2020 г. с предмет: 

„Упражняване на строителен надзор“ и сключен договор № ДОП-

162/25.11.2020 г. с предмет: „Упражняване на авторски надзор“ при 

изпълнението на проект за строителство на втора клетка за депониране на 

отпадъци на територията на регионално депо с. Стожер“;  

3. Дава съгласие за ползване на отчисления по чл. 64 от ЗУО (натрупани в 

периода на експлоатация на депо Богдан), за закупуване на контейнери за 

битови отпадъци и за биоразградими отпадъци за нуждите на Община 

Крушари, на обща стойност 30 258 лева. 

4. Дава съгласие за освобождаване на средства, в размер на 24 000 лв., 

представляващи натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО, на Община Шабла, 

за закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци. 

 

Съгласно Протокол № 13 от общото събрание на сдружение РСУО-Добрич, 

проведено на 23.06.2021 г., са взети следните решения: 

1. Община град Добрич да възложи актуализацията на Комплексно 

разрешително КР №433-Н0/2012 г.; 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме необходимите 

действия за освобождаване на средства в размер на 24 000 лв. (с включен 

ДДС) от отчисленията по чл. 64 от ЗУО необходими за актуализация на 

Комплексно разрешително КР №433-Н0/2012 г. 

3. Дава съгласие Община град Добрич да сключи договор с изпълнител за 

Изготвяне на Проект на трасето на заустващия колектор за отвеждането на 

пречистените инфилтрационни води и възлага на Кмета на Община град 

Добрич да предприеме необходимите действия за освобождаване на 
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средства в размер на 33 600 лв. (с включен ДДС) от отчисленията по чл. 64 

от ЗУО за Изготвяне на Проекта; 

4. Дава съгласие за използване на сумата в размер до 100 хил. лв. с ДДС 

необходима за изготвяне на работен проект за изграждане на трета клетка, 

който да има връзка със съществуващите клетки I и II на територията на 

Регионално депо Стожер, от отчисленията по чл. 64 от ЗУО. 

5. Вземане на решение за използване на част от отчисленията по чл. 64 от 

ЗУО за финансиране изготвянето на ПУО на територията на Община град 

Добрич в размер до 24 000 лв. с ДДС. 

6. Дава съгласие Община град Добрич да използва сумата от 118 260 лв. от 

отчисленията по чл. 64 от ЗУО, за закупуване по реда на ЗОП на нови 20 бр. 

– 5,5 кубикови контейнера, 10 бр. – 3,7 кубикови контейнера за ТБО и 10 бр. 

– 3,7 кубикови контейнери за зелени отпадъци, едносекционно гребло и 

ремарке – платформа, за нуждите на ОП „Комуналстрой”, гр. Добрич. 

 

Конкретно за община Каварна съгласно Протокол № 11 от общото събрание на 

сдружение РСУО-Добрич, проведено на 17.09.2020 г., е дадено съгласие Община 

Каварна да предприеме необходимите действия за освобождаване на средства в 

размер на 81 312 лв. с ДДС от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за закупуване на 

нови съдове /контейнери и паркови кошчета/ за отпадъци за нуждите на община 

Каварна. 

1.4.3. Основни изводи и препоръки 

Препоръчва се да продължи активното участие от страна на община Каварна в 

бъдещите заседания на РСУО-Добрич с цел да се продължи политиката по 

правилно управление на отпадъците на общинско ниво, както и с оглед 

правомерното разпределяне на средствата от отчисления по чл. 64 от ЗУО. 

1.5. Анализ и оценка на институционалния капацитет, в т.ч. прилагане на 

контролните функции съгласно националното законодателство и местните 

нормативни актове 
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1.5.1. Функции за управление на отпадъците и състояние на човешките 

ресурси с възложени функции за отпадъци 

 

С Устройствения правилник (УП) на общинска администрация Каварна се 

определят организацията на дейност и функционалните задължения на 

административните звена.  

 

Възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета на 

общината са обезпечени чрез функциите на административните звена в 

общинската администрация, като разпределението на функциите в нея е ясно и 

няма припокриване на функции както в хоризонтален, така и във вертикален 

аспект.  

 

Лицата, отговорни за изпълнението на правомощията на кмета за управление на 

дейностите по отпадъците на територията на община Каварна са: 

 Общинския съвет; 

 Кмета на общината; 

 Зам.кмет ”Европейско финансиране и инвестиционна 

дейност”; 

 Кметове и кметски наместници; 

 Началник отдел „Екология и зелена система“; 

 Еколог – инспектори; 

 

Със заповед на Кмета на общината функции по осъществяване на контрол на 

дейностите по управление на отпадъците са вменени и на всички Кметове и 

кметски наместници на територията на община Каварна. 

 

Към Общински съвет Каварна е сформирана постоянна комисия по икономическо 

развитие - екология, туризъм, земеделие и търговия, която е отговорна за 

решаване на проблемите, свързани с опазване на околната среда.  
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Видно от чл. 37 от УП отдел „Екология и зелена система” има следните 

компетенции: 

1. планира и контролира разходването на средствата за управление, контрол и 

регулиране на дейностите по опазване на околната среда; 

2. планира необходимите средства за извършване на дейностите по поддържане 

на чистотата на територията на община Каварна и контролира разходването им; 

3. организира и провежда процедурите по оценка на въздействието върху 

околната среда, екологична оценка, оценка за съвместимост и разрешителни за 

водовземане на общински планове, програми и инвестиционни предложения; 

4. изготвя или участва в изготвянето на общински наредби, програми, стратегии и 

планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;  

5. организира, провежда и контролира мероприятията, касаещи опазването и 

възстановяването на околната среда и екологичната политика на територията на 

общината;  

6. подготвя процедури за издаване на разрешение за транспортиране и 

определяне на място за депониране на земните маси и строителните отпадъци и 

контролира тяхното движение;  

7. осъществява цялостната дейност по управление на отпадъците на територията 

на общината; 

8. планира необходимите средства за реализация на екологичните общински 

мероприятия;  

9. координира дейността на общинската администрация в областта на екологията 

с РИОСВ – Варна, Регионална здравна инспекция - Добрич, Областна дирекция по 

безопасност на храните - Добрич, Районно управление на МВР Каварна, Областна 

администрация Добрич, както и с: неправителствените екологични и 

природозащитни организации и движения; научната общност (висшите училища и 

университети), частния и държавен сектор и със специалисти в областта на 

екологията и опазването на околната среда;  

10. контролира спазването на нормативните актове в областта на опазването на 

околната среда, управлението на отпадъците и намаляване популацията на 

безстопанствените кучета;  
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11. планира и организира провеждането на дейностите по дезинсекция, 

дератизация и дезакаризация на територията на община Каварна.  

12. подготвя договори, касаещи дейността на отдела и упражнява текущ контрол 

относно тяхното изпълнение. 

13. информира гражданите за състоянието на околната среда чрез 

информационни екологични кампании; поддържане на интернет страницата на 

общината в частта за околна среда, средствата за масово осведомяване;  

14. води „Регистър за домашните кучета, отглеждани на територията на община 

Каварна”;  

15. изготвя необходимата документация за издаване на позволителни за лечебни 

растения;  

16. извършва проверки и подготвя отговори по постъпили сигнали и жалби, 

свързани с околната среда;  

17. съставя констативни протоколи и актове за установяване на административни 

нарушения на екологичното законодателство;  

18. стопанисва и извършва инвеститорски контрол на озеленените площи на 

територията на община Каварна;  

19. упражнява цялостен контрол върху опазване на озелените площи, 

дълготрайната декоративна дървесна храстова и цветна растителност;  

20. подготвя процедури за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайната 

декоративна растителност;  

21. изготвя ежегоден план – програма за дейностите по озеленяване и 

поддържане на зелените площи;  

22. изпълнява и други функции възложени му от кмета на общината. 

 

Изброените компетенции показват, че отделът провежда общинската политика за 

отпадъците, вкл. за изготвяне на планови и нормативни документи в областта на 

управлението на отпадъците; дейностите, свързани с образуване, събиране, 

включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на отпадъци; 

разработването на годишни план-сметки, определяне на годишните такси за 

свързаните с отпадъци услуги и други; извършването на контрол и инспекции, в 
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т.ч. превантивен, текущ и последващ контрол, и координация с други органи, 

налагане на санкции; както и провежда обществени консултации и 

информационно-разяснителни дейности и кампании. 

 

1.5.2. Изводи и препоръки 

Видно от УП на община Каварна местното законодателство ясно разграничава и 

регламентира отговорностите на местно ниво по отношение извършването на 

инспекции и контрол на дейностите с отпадъци. 

 

Към момента на разработване на ПУО отдел „Екология и зелена система” се 

състои от един началник отдел и трима специалисти.  

 

За подобряване на административния капацитет на общинските служители трябва 

да се провеждат обучителни програми, в т.ч. по отношение на контролните им 

функции. Например, община Каварна може да изиска НСОРБ и АСЕКОБ да бъдат 

бенефициенти по различни програми за разработване и осъществяване на 

обучителни програми на всички общини, каквито успешни обучения са провеждани 

през изминал период. Също така общината следва да се възползва от обученията, 

провеждани от Института по публична администрация и да осигурява ежегодно 

средства за обучение на нейните служители. 

 

За повишаване капацитета на общините за изпълнение на функциите с отпадъци и 

особено за подобряване на контрола е необходимо:  

 Община Каварна да изготви годишен план и годишен отчет за контролната 

дейност по отпадъците, които да се одобряват от ръководството на 

общината, а резултатите от контролната дейност да се публикуват 

периодично на интернет страницата за осведомяване на обществеността;  

 Назначаване на допълнителни квалифицирани служители, вкл. служители, 

занимаващи се основно с управление на отпадъците в общинската 

администрация;  
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 Непрекъснати обучения на общинските служители, включително на 

новопостъпващи в сектор отпадъци, като за целта общината може да 

кандидатства с проекти по различни финансиращи програми; 

 Подобряване на материално техническата база на персонала за 

изпълнение на функциите му – разширяване/ремонтиране на 

помещенията, закупуване на офис оборудване и др.; 

 Осигуряване на достатъчно автомобили с цел повишаване мобилността и 

възможност за извършване на планирани и внезапни проверки от 

общинската администрация; 

 

1.6. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за 

обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното 

възстановяване  

В Програмата за управление на отпадъците на община Каварна 2015 – 2020г., 

основните препоръки, които са дадени за замърсени в миналото площадки за 

обезвреждане на отпадъци са били следните: 

 Осигуряване на финансиране за рекултивиране на общинското депо; 

 Набелязване на конкретни мерки за недопускане на повторно замърсяване 

на закритите и рекултивирани сметища“. 

Заложените препоръки са изпълнени, като по втората мярка е необходимо 

извършването на непрекъснат контрол и в бъдеще. 

През 2016г. експлоатацията на общинското депо за неопасни отпадъци, 

разположено в землището на гр. Каварна е прекратена, тъй като не отговаря на 

нормативните изисквания и с цел да се намали риска от замърсяването на 

атмосферния въздух, просмукване на инфилтрат в почвата и замърсяване на 

подпочвените води и разпиляването на леки фракции отпадъци по ската и 

разпространението им в морето. 

Община Каварна е изготвила работен проект за закриване и рекултивация на 

общинското депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ № 35064.50.175 в 

землището на гр. Каварна, чието реализиране е одобрено от Директора на РИОСВ 

– Варна. За изпълнението му, общината е кандидатствала пред ПУДООС за 
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отпускане на финансова помощ по реда на ПМС № 209 от 20 август 2009г. за 

осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за 

управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за 

предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински 

депа за битови отпадъци. 

 

На 13.05.2020 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по проект BG16M1OP002-2.010-0021-C01 „Техническа рекултивация на 

депо за отпадъци в землището на град Каварна”, по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение 

на правото на ЕС по дело С-145/14”. Проектът е на стойност 1 126 338,14 лева, от 

които 957 387,42 лева се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие 

и 168 950,72 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на 

Република България. Периодът на изпълнение е май 2020 г. – април 2022 г. 

Строително - монтажните дейности за изпълнение на техническата рекултивация 

са стартирани на 20.10.2020 година и са приключили  в средата на 2021 г. 

Депонираните отпадъци са компактирани, като рекултивираната площ на депото е 

9 967 кв.м. 

След този етап е предвидена биологична рекултивация с осигуреното 

финансиране от община Каварна на стойност 14 344,31 лв. Срокът изпълнение на 

биологичната рекултивация е три години. Предвижда се теренът да бъде 

затревен, което ще позволи създаване на устойчиво зелено пространство. 

С изпълнението на техническа рекултивация е изградена система за улавяне и 

отвеждане на повърхностни и дренажни води и са изградени елементи на 

мониторинговата система: 

 Изработка на пункт за мониторинг /сондаж/ L=12m. Съгласно проект — 1 бр.; 

 Изработка на пункт 2a мониторинг /сондаж/ L—l0m. Съгласно проект — 2 

бр.; 

 Изграждане на репери за следене на сляганията — 6 бр.; 
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Ефектите от проекта ще бъдат подобряване на ландшафта, намаляване и 

ограничаване на неблагоприятното въздействие върху околната среда от 

човешката дейност, включително ограничаване на замърсяването на околните 

терени и на морския бряг. 

 

Община Каварна непрекъснато извършва контрол върху генераторите на 

отпадъци и прави регулярни проверки с цел предотвратяване изхвърлянето на 

отпадъците на неразрешени за това места, образуване на нерегламентирани 

сметища и налагане на административни наказания на нарушителите.   

 

През 2017г. е организирала почистване на 4 нерегламентирани сметища, през 

2018 г. на 3, а през 2020г отново 4 замърсени със строителни и б.итови отпадъци 

терени са били почистени. 

През 2017 и 2018г. са издадени 10 акта за установяване на административни 

нарушения, а през 2020 г. на 8 броя във връзка с нерегламентирано изхвърляне на 

нерегламентирани места на отпадъци. 

 

Изводи и препоръки: 

 Заложените в предходния програмен период мерки, касаещи замърсените в 

миналото площадки за обезвреждане на отпадъци са изпълнени; 

 Необходимо е осигуряване на финансиране и осъществяване на биологична 

рекултивация на депото за неопасни отпадъци в землището на гр. Каварна. 

 Извършване на мониторинг и след експлоатационни грижи за рекултивираното 

депо, съгласно нормативните изисквания с цел своевременно регистриране на 

промените в състоянието на компонентите на околната среда и обективна 

оценка на въздействието на обекта върху тях след неговото закриване и 

рекултивиране. 

 Контролиране на изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани за това 

места; 

 Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Каварна. 
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1.7. Анализ и оценка на въведените схеми за управление на отпадъците на 

принципа на „Отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща” 

 

В България се прилагат успешно няколко основни схеми за управление на 

отпадъците в съответствие с националното законодателство в т.ч.: отговорност на 

причинителя и притежателя за образуваните отпадъци при производството на 

стоки и услуги; разширена отговорност на производителя относно шест групи 

масово разпространени отпадъци и схема за отговорност на домакинствата и на 

другите лица, които генерират подобни на битовите отпадъци.  

 

1.7.1. Принципът „Замърсителят плаща” е заложен още в Договора за 

функционирането на Европейския съюз (чл.191). На национално ниво е въведен с 

чл. 54 и 55 от ЗУО -  разходите за управление на отпадъците, в т. ч. за 

необходимата инфраструктура и за нейното функциониране, са за сметка на 

първоначалния причинител на отпадъците или настоящия, или предишния 

притежател на отпадъците. Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, 

разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от 

лицата, в чието държане се намират отпадъците. Всички разходи за 

възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на 

действителния причинител се възстановяват от него.  

 

Схемата за отговорност на причинителя и притежателя за образуваните отпадъци 

при производството на стоки и услуги се прилага за производствени отпадъци, вкл. 

производствени опасни отпадъци, болнични отпадъци, утайки от ПСОВ, отпадъци 

от строителството и от разрушаване на сгради (с изключение на строителните 

отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата и разрушаване на сгради в 

малки количества по критерии, определени в ЗУО). Създадени са публични 

регистри на: лицата подлежащи на инспекция и контрол; лицата, притежаващи 

разрешителни и регистрационни документи за извършване на дейности с 

отпадъци; търговците и брокерите на отпадъци; депата за отпадъци и 

инсталациите за преработка на отпадъци; лицата с комплексно разрешително по 
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ЗООС и регистър на лицата с рециклиращи съоръжения по потоци отпадъци. 

Цените на услугите, свързани със съхранение, транспортиране и третиране на 

отпадъци се формират изцяло на пазарен принцип при наличната конкуренция на 

национално ниво, в рамките на ЕС и Световната търговска организация (СТО). 

Всички лица, получили разрешително/регистрационен документ за дейност с 

отпадъци или комплексно разрешително за инсталация за третиране на отпадъци 

подлежат на планови или извънпланови проверки. Процесът на контрол е 

обезпечен с всички необходими нормативни документи.  

 

1.7.2. Европейският принцип „отговорност на производителя“ е въведен с 

чл. 14, ал. 1 от ЗУО и съгласно него „лицата, пускащи на пазара продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за 

разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за 

разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, 

определени с наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО. Лицата изпълняват задълженията 

си: 

1. индивидуално,  

или 

2. чрез колективни системи, представлявани от организация по 

оползотворяване 

Схемата за разширена отговорност на производителя (РОП) се прилага успешно 

на национално ниво по отношение на шест групи масово разпространени 

отпадъци (МРО): опаковки (от 2004 г.); ИУМПС (от 2005 г.); ИУЕЕО (от 2006 г.); 

отпадъчни масла и нефтопродукти (от 2006 г.); батерии и акумулатори (от 2006 г.); 

и гуми (от 2011 г.).  

При тази схема, лицата, пускащи на пазара продукти, които се превръщат в МРО, 

са задължени по силата на ЗУО и специфичните наредби за постигане на 

количествени цели за подготовка за повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване на МРО.  

Създадени са и се поддържат съответните публични регистри на задължените по 

схемата лица. 
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 Цените на услугите, свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване на МРО се формират изцяло на пазарен принцип при наличната 

конкуренция на национално ниво, в рамките на ЕС и СТО за предоставяне на 

такива услуги.  

Анализът на отпадъците показва, че най-добри постижения от гледна точка на 

йерархията на управление на отпадъците са постигнати за МРО. Това дава 

основание добрите резултати от прилагане на схемата за 6-те групи МРО, схемата 

да се разшири и за други продукти.  

С оглед на новите европейски цели по отношение на текстилните отпадъци за 

2025 г., е необходимо в схемата да бъдат включен и този отпадъчен поток.  

 

Община Каварна има сключени договори със следните фирми за събиране на 

МРО: 

 организации по оползотворяване на отпадъци – „Рекобат“ АД (за 

НУБА); „Елтехресурс“ АД (за ИУЕЕО); „Екоколект“ АД (за опаковки и отпадъци от 

опаковки); 

 „Елбимекс“ ООД фирма за събиране на ИУМПС; 

 „Евротран-Метал“ ООД фирма за събиране на ИУГ; 

Анализът от дейността на организациите по събиране и оползотворяване на МРО 

на територията на община Каварна е направен в т 1.1. „Анализ на състоянието 

относно отпадъците“. 

1.7.3. Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които 

генерират подобни на битовите отпадъци.  

Схемата се прилага за битовите отпадъци от домакинствата (с изключение на 6 

групи МРО) и за отпадъци, подобни на битовите, които по своя характер и състав 

са сравними с отпадъците от домакинствата, но образувани от други източници. 

Задължени лица са домакинствата и лицата, които образуват битови отпадъци и 

подобни на битовите отпадъци. Задължените лица заплащат такса-битови 

отпадъци, с приходите от която се финансира функционирането на схемата. 

Понастоящем размерът на таксата се определя масово като промил от данъчната 
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оценка/отчетната стойност на имотите на гражданите, фирмите и институциите, 

което води до неспазване на принципа „замърсителят плаща“. През 2017 г. бе 

приет Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 

(ЗИД на ЗМДТ), с който бяха въведени нови основи за определяне на такса за 

битови отпадъци. След няколко отлагания, към настоящия момент за стартова 

година на новия механизъм за определяне на такса-битови отпадъци е 

определена годината, следваща публикуването на резултатите от преброяването 

на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. 

 

Анализът от прилагането на този принцип на територията на община Каварна е 

направен в 1.9. 4Анализ на приложените мерки и съществуващи практики по 

предотвратяване образуването на отпадъците“. 

 

1.8. Анализ на инфраструктурата и техническите възможности за третиране 

на отпадъците 

Анализът на инфраструктурата и техническите възможности за третиране на 

отпадъците обхваща: 

 Инфраструктура за битови отпадъци; 

 Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване; 

 Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ГПСОВ. 

 

1.8.1. Инфраструктура и технически възможности за третиране на 

отпадъците 

1.8.1.1. Регионална система за управление на отпадъците Добрич 

Община Каварна е преустановила дейностите по депониране на отпадъци на 

Депото за неопасни отпадъци на община Каварна, което се намира в землището 

на гр. Каварна, кв. „Хаджи Димитър”. Депото е въведено в експлоатация през 1994 

г. и е ползвано за депониране  на отпадъците на гр. Каварна и околните села.  

Приемането на отпадъци в него е преустановено, поради това, че не отговаря на 

нововъведените нормативни изисквания. През 2021г. приключва неговата 
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техническа рекултивация и предстои реализиране на проекта за биологична 

рекултивация.  

От 08.12.2014 г. община Каварна е член на Регионално сдружение за управление 

на отпадъците – Добрич, заедно с общините град Добрич, Добричка, Тервел, 

Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево.  

Регионалната система за управление на отпадъците за район Добрич се състои от 

следните съоръжения, разположени на 3 площадки на различни места в областта: 

 Село Стожер, където са изградени:  

 регионалното депо за неопасни отпадъци в землището на с. Стожер с 

изградена първа клетка на площ от 30 030 м2, с обем 240 000 м3 и капацитет 

за депониране на 240 000 тона твърди битови отпадъци; 

 инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет 57 000  

т/год.; 

 съоръжение за компостиране с капацитет до 5 225 т./16 325 м3; 

 съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с 

капацитет до 70 т/час, 15 000 т/год.; 

 склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци с 

капацитет 255 т/год. 

 Претоварна станция гр. Балчик 

 инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет до         

11 000 т/год.; 

 съоръжение за компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 1 647 

т/год.; 

 Претоварна станция гр. Тервел 

В гр. Тервел на обособена площадка и е изградено съоръжение за компактиране и 

натоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен 

капацитет до 400 т/месец (4 521 тона/годишно); 

 

1.8.1.1. Регионално депо за отпадъци  

Строителството на регионалното депо при с. Стожер е основния инфраструктурен 

обект, изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 
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51112122-С011 за проект № DIR – 5112122-13-81 „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Добрич” по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” по 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” Бенефициент по проекта е 

Община град Добрич в партньорство с останалите 8 общини от сдружението.  

Общата стойност на проекта е 38 877 375,67 лв. Сумата на безвъзмездната 

финансова помощ възлиза на 36 933 506,89 лв., от които 85% в размер на 31 393 

480,85 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 5 540 026,04 лв. 

национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България. 

Собственото участие на деветте общини партньори по проекта, които ще ползват 

бъдещото регионално депо е 1 943 868,78 лв. 

От  месец март 2015 г. е въведено в експлоатация като, изградено и може да 

приема отпадъци от общините членове на Регионалното сдружение за управление 

на отпадъците – Добрич. Същото отстои на 70 км от гр. Каварна. 

Съоръжението е разположено на 2,5 км от с. Стожер и е част от регионалната 

система за управление на отпадъците за област Добрич. Източник на отпадъците 

е населението на регион Добрич, който включва 8 общини от област Добрич с 

общо  226 населени места в това число 6 града, община Никола Козлево от област 

Шумен с 11 населени места. 

На депото директно постъпват смесени битови отпадъци от общините Добрич, 

Добричка, Генерал Тошево и Крушари, компактованите от претоварната станция в 

гр. Тервел от общините Тервел и Никола Козлево и останалите от претоварната 

станция в гр. Балчик за директно депониране от общините Балчик, Каварна и 

Шабла. Освен битови отпадъци на площадката се извършва третиране на 

отпадъци от строителство и разрушаване в инсталация за предварително 

третиране.  

Общата площ на депото е 217,862 дка., разположено в ПИ №000056 в землището 

на с. Стожер. Проектът за изграждането му включва 3 етапа. 

 Етап I 2015-2022г., клетка от 30 030 м2 и обем 240 000 м3; 

 Етап II 2023-2028г., клетка от 18 000 м2 и обем 145 000 м3; 

 Етап III 2029-2043г., клетка от 33 000 м2 и обем 300 000 м3. 
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Проектно предвидения срок за експлоатация е 30 години. Етапите са независими в 

техническо и финансово отношение.  

Към 2021 г. е изградена само 1 клетка. На площадката на Регионалното депо в с. 

Стожер ще бъдат последователно въведени в експлоатация останалите 2 клетки 

за депониране. 

На площадката са обособени зони за вход и изход с електронна везна, 

площадкова система за дъждовни и отпадъчни води, озеленяване и ограда, 

административно - битова инфраструктура, пътища, водо- и електрозахранващи 

мрежи, колекторни системи за сграда, ремонтна работилница, гаражи и склад за 

ГСМ, както и допълнителни съоръжения и инсталации за третиране: 

открито компостиране на биоразградими отпадъци; 

 локална станция за пречистване на инфилтрата и отпадъчните води до 

постигане на параметри на отпадните води за заустване в градска 

канализация; 

 колекторна система и инсталация за изгаряне на биогаза на факел; 

 рециклиране на отпадъци от строителна и строително-ремонтна дейност и 

едрогабаритни отпадъци, чрез раздробяване; 

 сепариране, сортиране и кондициониране на твърди битови отпадъци 

(механична обработка); 

 склад за временно съхранение на опасни отпадъци от бита. 

 

За извършваните дейности с отпадъци е издадено комплексно разрешително                     

№ 433-НО/2012 г. Оператор на регионалното депо е Консорциум „РСУО – Добрич“ 

до 16.09.2020 г., а след тази дата е сключен договор с „Уейст Солюшънс 

България“ ЕООД. 

От започването на дейностите по обезвреждане на отпадъците от деветте общини 

са депонирани следните количества отпадъци по години: 
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Година Депонирано количество, т. 

2015 25 900,160 

2016 34 171,890 

2017 46 913,840 

2018 44 351,920 

2019 44 872,040 

2020 55 170,160 

Общо 251 380,010 

Източник: Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено комплексно разрешително № 433-н0/2012г. 

 

Към 31.12.2020г. са депонирани общо 251 380,010 тона отпадъци, с което 

проектният капацитет на Клетка 1 е превишен. Причините за това са свързани с 

по-голямото количество отпадъци, приемани основно от територията на Община 

град Добрич и ПСО Балчик, по-малкото количество рециклируеми отпадъци, които 

могат да бъдат реализирани на пазара на вторичните суровини, по-малкото 

количество биофракция, отделяна на изход 1 на сепариращата инсталация и 

подлежаща на компостиране. 

Изчерпването на капацитета на Клетка 1 за депониране на отпадъци на 

територията на Регионално депо Стожер налага изграждането на Клетка 2. В тази 

връзка, Община град Добрич е провела процедура за избор на изпълнител на 

строително–монтажните работи по изграждането на втората клетка. В резултат на 

проведената обществена поръчка по реда на ЗОП, между Община град Добрич, в 

качеството на Възложител и „ДТБО Стожер 2020“ ДЗЗД в качеството на 

изпълнител е сключен договор № ДОП-160/17.11.2020 г. с предмет „Строителство 

на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо 

Стожер“. Стойността на договора е в размер на 4 213 405,18 лв. с вкл. ДДС, а 

срокът за изпълнение на строителството, съгласно Техническото предложение на 

изпълнителя е 280 календарни дни. 

С Решения № 1, 2 и 3 на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – 

Добрич“ от общо събрание проведено на 17 септември 2020 г. е дадено съгласие, 
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строителството на втората клетка, авторският и строителен надзор да бъдат 

финансирани със част от набраните средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО. 

Проектно е заложено конструктивното решение за Клетка №1, което позволява 

нейното допълнително надграждане в североизточна посока за усвояване на 

свободната територия между обходния път и външната водоотвеждаща канавка 

на депото. Надграждането може да се осъществи така, че да се използва 

съществуващата дренажна система за инфилтрат на клетка №1 – страничните 

клонове на съществуващата дренажна система се свързват (удължават) с 

дренажните клонове на новата дренажна система. По този начин се създава 

възможност за увеличаване на общия капацитет на депото и респективно на срока 

му за експлоатация с още няколко години. В този случай следва да се прецизира 

степента на изпълнение на горния изолационен екран и рекултивацията. Преди 

излизане на автомобилите, превозващи битовите отпадъци, извън депото се 

предвижда тяхното измиване и дезинфекциране. 

 

На територията на общината се образуват и едрогабаритни отпадъци. Генерирани 

от територията на община Каварна ЕГО, се събират от сметопочистващата 

фирма, след подадена в общината заявка от страна на притежателите на 

отпадъците. Едрогабаритните отпадъци се транспортират в Регионално депо за 

отпадъци Стожер, с. Стожер, община Добричка. 

 

1.8.1.2. Претоварни станции  

Поради това, че депото се намира на голямо отстояние от различните общини е 

предвидено, че е целесъобразно изграждането и на две претоварни станции: 

 

 Претоварна станция за отпадъци град Балчик 

Претоварната станция за отпадъци е предвидено да обслужва общините Балчик, 

Каварна и Шабла в рамките на регионалната система за управление на 

отпадъците в регион Добрич. Теренът на площадката е разположен в близост до 

местност Момчил, на около 6 км от град Балчик южно от пътя Дуранкулак – Варна 
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в ПИ 02508.544.618, на площ 15 дка. Претоварната станция е с капацитет около 12 

351 т. отпадъци на година. 

Претоварната станция за отпадъци Балчик е въведена в експлоатация съгласно 

разрешение за ползване № СТ-05-1917/ 19.12.2014 г.  

За извършване на дейности с отпадъци за инсталацията е издадено разрешение    

№ 03-ДО-537-00/21.12.2012 г. съгласно ЗУО. Разрешени са дейности по 

оползотворяване – предварително третиране (сортиране, уплътняване) на 

смесени битови отпадъци и дейности по рециклиране/възстановяване на 

органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез 

компостиране и др. процеси на биологични трансформации на отпадъци от 

биоразградими отпадъци. 

 

 Претоварна станция за отпадъци град Тервел 

На 16.10.2015г. е открита претоварна станция за битови отпадъци Тервел, а от м. 

ноември 2015 г. от там се транспортират компактирани отпадъци за регионалното 

депо в с. Стожер.  

Претоварната станция е изградена върху 22 дка общинска земя. Теренът отстои 

на 1 км. от околовръстния път (участък от път Добрич-Силистра). Претоварната 

станция включва няколко сгради и съоръжения: гараж с работилница и автомивка 

на обща площ от 461 кв.м., конструкция с подход към преса за отпадъци, кантар, 

административна сграда с лаборатория, столова и офиси (обща площ 229 кв.м.), 

регистрационен пункт с автоматично отчитане на показания на кантар, 

трансформаторен пункт, авариен дизел-агрегат и резервоар с черпателни помпи. 

Оборудването включва преса с бункер за зареждане, 5 пресконтейнера всеки с 

обем по 20 м3., специализиран автомобил с мултилифт за качване и сваляне на 

пресконтейнери.  

Целта на изграждане на претоварна станция за битови отпадъци в гр. Тервел е да 

позволи услугата по сметосъбиране да обхване и останалите населени места в 

общината, които не са включени към системата.  
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1.8.1.3. Инсталации за биоразградими отпадъци 

 

На територията на община Каварна не е налична инсталация за предварително 

третиране на биоотпадъци в т.ч. сепариране и компостиране на зелени отпадъци.  

В рамките на РСУО – Добрич има изградени 2 площадки за компостиране на 

биоразградими и биоотпадъци. 

 

 Площадка за компостиране на биоразградими отпадъци към 

претоварна станция Балчик 

На територията на претоварната станция в гр. Балчик е изградена инсталация за 

компостиране на биоразградими отпадъци с капацитет до 1 647 т/год. 

В изпълнение на заложените в действащото законодателство цели за 

оползотворяване на разделно събраните биоотпадъци и за поетапното 

намаляване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци, в рамките 

на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич, е 

определено община Каварна да предава разделно събраните биоразградими 

отпадъци на площадката за компостиране към претоварна станция Балчик.  

Площадката е оборудвана с необходимата техника - кантар, дробилка, машина за 

обръщане на компостни лехи, трактор с ремарке и др. Площадката е въведена в 

експлоатация едновременно с претоварната станция за третиране на битови 

отпадъци. 

Отделената от механичното третиране на сепарираща инсталация в гр. Балчик 

биоразградима фракция, както и разделно събраните биоразградими отпадъци се 

подлагат на компостиране. 

Община Каварна е изградила система за разделно събиране на биоразградими 

отпадъци, които се транспортират до гр. Балчик и се подлагат на компостиране. 
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 Площадка за компостиране на биоразградими отпадъци към 

Регионално депо с. Стожер 

Чрез проекта за изграждане на регионално депо в с. Стожер е изградено 

съоръжение за компостиране на биоразградими отпадъци с капацитет  до 5 225 

т./16 325 м3, което стартира работа през март 2015 г. 

Технологията е посредством открито компостиране по метода Windrow. При 

компостирането се цели стабилизиране на биогенната фракция. В аеробни 

условия и при наличие на достатъчно влага в компоста се развиват 

последователно различни генерации от микроорганизми, които поетапно 

разграждат свързания въглерод и го превръщат в СО2 и клетъчна тъкан. При 

остатъчен свързан въглерод с по-ниско съдържание от 5 тегловни-% биологичните 

процеси, респ. угниването практически се прекъсват. Различават се три степени 

на аеробното разлагане, като във първата (интензивна), която протича при 55 – 

70°С благодарение на високата температура се постига унищожаване на 

присъстващите патогенни организми, тоест до обеззаразяване на компоста. За да 

се постигне хомогенизиране и равномерно „узряване” на компоста е необходимо 

той да се обръща най-малко 3 до 4 пъти с цел аериране и при това да бъде 

овлажняван. При компостиране на открито в тъй наречените Windrow (лехи) 

проведените изследвания показват, че при нормални условия цялостното 

протичане на процесите на компостиране трае около 12 до 16 седмици, след което 

е възможно приемането на компоста на депо. Препоръчително е процесът на 

компостиране да не е по-кратък от 6 месеца. 

На територията на община Каварна има силното развито селско стопанство.  

Общината е изградила система за разделно събиране на биоразградими 

отпадъци. Тези два фактора предполагат, че в рамките на община Каварна, с 

оглед оптимизиране на разходи би могло да бъде изградена площадка за 

компостиране на биоразградими отпадъци, с което общината също да постигне 

заложените законодателни цели за намаляване депонирането на 

биоразградимите отпадъци. 

Така в крайна сметка ще бъдат изпълнени целите за предотвратяване 

депонирането на значителни количества биоразградими отпадъци и за 
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оползотворяване на биоотпадъците, при сравнително малки инвестиционни и 

експлоатационни разходи. 

 

1.8.1.4. Инсталации за предварително третиране/сепариране, сортиране и 

други за битови отпадъци 

На територията на община Каварна няма изградени инсталации за предварително 

третиране и/или сепариране на битови отпадъци. Като част от Регионалната 

система за управление на отпадъците за област Добрич, общините от РСУО 

Добрич са изградени две инсталации за сепариране на битови отпадъци в гр. 

Балчик и в с. Стожер. 

Смесените битови отпадъци, образувани от населението на община Каварна се 

транспортират до претоварна станция Балчик гр. Балчик, кв. Момчил, където е 

разположена и инсталацията за сепариране на отпадъци, на която се подлагат на 

предварително третиране получените отпадъци и от общините Балчик и Шабла.  

Там смесените битови отпадъци се подават на сепарираща линия и от общия 

поток се отделят рециклируемите отпадъци – хартия, картон, стъкло, различни 

видове пластмаси, черни и цветни метали. След това тези отпадъци се предават 

на лица, притежаващи разрешителни за рециклиране, издадени по реда на ЗУО. 

Отделените биоразградими отпадъци се компостират на изградената за тази цел 

площадка. Отделят се също и едрогабаритните отпадъци, които заедно с 

остатъчната фракция се транспортират до регионалното депо в с. Стожер.  

Капацитетът на сепариращата инсталация е 57 000 тона/годишно. 

 

Втората сепарираща инсталация е изградена като част от площадката на 

Регионалното депо в с. Стожер. Там се транспортират за сепариране отпадъците 

от общините Добрич, Добричка, Генерал Тошево, Крушари и отпадъците от 

претоварната станция в гр. Тервел, събрани от общините Тервел и  Никола 

Козлево. 

Целта на сепарирането е да се отделят рециклируемите материали, 

биоразградимите /годни за компостиране/ отпадъци от останалите. Линията за 

сепариране включва: машина за механично разкъсване на торбички, барабанно 
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сито за отделяне на биоразградима фракция под 6 см., магнитен сепаратор за 

извличане на черни метали, линия за ръчна сепарация с 12 работни места; 

вихрово-токов сепаратор за извличане на цветни метали и преса за балиране на 

рециклируеми фракции. Капацитетът на съоръжението е 57 000 т./г. на вход.  

 

1.8.1.5. Инсталации за оползотворяване на сметищен газ 

На територията на община Каварна не е изградена инсталация за 

оползотворяване на сметищен газ. Изграждането на такова съоръжение е 

изискване при проектиране и изграждане на депа, отговарящи на нормативните 

изисквания, заложени в Наредба № 6 за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, а на територията на общината не 

е налично такова. 

Такава инсталация е предвидена за изграждане към регионалното депо в с. 

Стожер.  

Целта на технологията на факела със закрито изгаряне е чрез пламък с висока 

температура да се сведе до минимум съдържанието или синтеза на диоксин. Това 

се постига чрез престой на дим в комина > 3 сек, хомогенно разпределение на 

температурата и температура в границите между 800 - 1200 °С. Горелката се 

включва автоматично при достигане на работно налягане P=0.05MPa. Височината 

на изпускащото устройство е 12м. Съоръжението представлява контейнер, като 

газът преминава последователно през кондензоотделител, компресор, 

регулираща и предпазна арматура и достига до горелката. Изгарянето на газа е от 

закрит тип. Капацитетът на факела - от 15 до 2000 нм³/ч. Факелът е оборудван с 

автоматична система за запалване, за наблюдение на пламъка и температурата, 

система за автоматично прекъсване на притока на газ и вентили за контролиране 

на пламъка.  

 

1.8.1.6. Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

На територията на община Каварна няма изградена инсталация за третиране на 

строителни отпадъци. 
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Отпадъците от строителство и разрушаване, които се генерират на територията на 

общината се събират от фирмите, с които общината има сключени договори за 

сметоизвозване. Гражданите могат да подадат заявка за извозване на 

образуваните отпадъци от техните домакинства.  

Образуваните в общината строителни отпадъци се транспортират за рециклиране 

в изградената инсталация за третиране на строителни отпадъци към Регионално 

депо за отпадъци в с. Стожер в рамките на РСУО Добрич. 

В инсталацията се третират строителните отпадъци, доставени от останалите 

общини в сдружението, както и фракцията от ръчно сортирани строителни 

отпадъци, постъпили с общия отпадък на площадката за приемане на отпадъци 

към депото и остатъчната от отделените на сепариращата инсталация. Инертните 

материали се обработват в намиращата се на площадката мобилна инсталация за 

раздробяване и пресяване на строителни отпадъци. Пресятата фина фракция се 

смесват с материала постъпващ за компостиране а грубата фракция се подава 

непосредствено на депото. Съоръжението е конструирано на базата на челюстна 

трошачка и позволява обработката на цялостния спектър от строителни отпадъци 

– бетон, керемиди, варовик, асфалт, газобетон, гипс и пр. Размера на 

предварително отсятата фракция може да се променя чрез използване на сита с 

различен размер на отворите. Пригодена е да се транспортира като ремарке в 

уличното и пътното движение. Може да се използва на предвидената за целта 

площадка на депото, както и директно на мястото на приемане на строителните 

отпадъци, като позволява директното натоварване на транспортните контейнери 

или на ремаркето. Мобилната трошачка е с характеристики: размери на 

захранващия отвор – 500 х 700 мм, механично регулиране на трошачния процеп – 

45 до 90 мм, производителност – до 70 тона на час, в зависимост от материала. 

 

1.8.1.7. Площадки за предаване на разделно събрани битови отпадъци, 

които общината е осигурила за населени места над 10 000 жители 

На територията на община Каварна е налично само едно населено място с над 10 

000 жители – гр. Каварна. Към момента на територията на гр. Каварна няма 

изградена площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци 
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от домакинствата. За повечето потоци отпадъци, общината е сключила договори с 

фирми, притежаващи необходимите документи за предаване на потоците 

отпадъци, образувани от населението, както и провежда кампании, съвместно с 

други организации за събиране на опасни отпадъци и МРО. Направените 

проучвания за изграждане на такава площадка показват, че няма да бъде 

достигната необходимата ефективност и към настоящият момент не се планира 

изграждане на такава.  

Едрогабаритните отпадъци, генерирани от територията на община Каварна, се 

събират от сметопочистващата фирма, след подадена в общината заявка от 

страна на притежателите на отпадъците и се транспортират в Регионално депо за 

отпадъци – Стожер, с. Стожер, община Добричка. 

 

1.8.1.8. Пунктове за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, 

метал пластмаса и стъкло 

С разделното събиране на отпадъци, целящо рециклиране и други форми на 

оползотворяване може да се постигне значително намаляване на количеството на 

депонираните отпадъци, което ще доведе до удължаване на полезния живот на 

регионалното депо за отпадъци и до съкращаване на разходите за събиране и 

обезвреждане на отпадъците. Освен екологичните ползи и намаляване разходите 

за общината, тези пунктове заплащат за предадените отпадъци от тези потоци. 

Общината няма изграден собствен пункт за изкупуване на битови отпадъци от 

хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло. 

На територията на гр. Каварна са изградени и функционират две площадки за 

събиране, съхраняване и третиране на хартия и картон, пластмаси, метали и 

стъкло и техните опаковки, експлоатирани от следните дружества: „Кочев“ ЕООД и 

„Митажен“ ЕООД. *МИТАЖЕН ЕООД нямат вписано действащо разрешително в 

регистъра на ИАОС на лицата, които извършват дейности с отпадъци. Има 

издаден документ за дейности с отпадъци през 2019 г. От РИОСВ Варна. 

Община Каварна поддържа електронен общодостъпен Регистър на площадките за 

предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на 
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общината, съгласно чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО, публикуван на официалния портал за 

отворени данни на страната: https://data.egov.bg/ 

В регистъра е целесъобразно да се поддържа и информация за кодовете и 

наименованията на отпадъците, съгласно Наредба № 2 за класификация на 

отпадъците, които лицата, притежаващи разрешения могат да приемат на 

площадките. 

 

1.8.1.9. Площадки/места за предаване на ИУЕЕО, излезли от употреба гуми, 

негодни за употреба акумулатори, отработени масла, включени в 

системата на организации за оползотворяване на МРО или 

индивидуално изпълняващи цели за МРО 

На територията на общината не са изградени общински площадки за събиране и 

третиране на масово разпространени отпадъци. Община Каварна е сключила 

договори за следните потоци масово разпространени отпадъци: 

 

Вид МРО Лице, с което е 

сключен договор 

Договор относно 

ИУЕЕО Елтехресурс АД  Прилагане на система за разделно събиране, 

транспортиране, съхраняване и предаване за 

предварително третиране с цел последващо 

оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, 

които се събират посредством организиране на 

кампании два пъти годишно. 

НУБА Рекобат АД Прилагане на система за събиране, транспортиране, 

съхраняване, предварително третиране и предаване 

за оползотворяване и/или обезвреждане на негодни 

за употреба батерии и акумулатори. 

НУБА се събират в специализирани съдове, 

разположени в административни сгради и търговски 

обекти. 

ИУМПС Елбимекс ООД За събиране на излезли от употреба моторни 

превозни средства. 

Събирането на ИУМПС става посредством подадени 

от общината до фирмата предварителни заявки. 
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ИУГ Евротранс – метал 

ООД 

Събиране, съхраняване и предаване за последващо 

оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от 

употреба гуми. 

Събирането на УИГ става посредством подадени от 

страна на общината до фирмата предварителни 

заявки. 

Отпадъци от 

обувки и 

текстил 

Евротекс ЕООД Разделно събиране, съхраняване, сортиране и 

предаване за повторна употреба и/или 

оползотворяване на битови отпадъци от облекла и 

текстилни материали.  

Текстилните отпадъци се събират в разположените на 

територията на гр. Каварна два броя специализирани 

контейнера. 

 

 

Община Каварна не е сключила договор с организация по оползотворяване на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.  

В Публичния регистър на лицата притежаващи документи за извършване на 

дейности с отпадъци, част от Националната информационна система за отпадъци, 

поддържана от ИАОС, може да бъде намерена актуална информация за 

действащите на територията на община Каварна площадки, адресите им и 

кодовете и наименованията на отпадъците, съгласно Наредба № 2 за 

класификация на отпадъците, които могат да приемат. 

Следва да се има предвид, че този вид дейност се осигурява на база на схемата 

„разширена отговорност на производителя“, но въпреки това на общината са 

вменени задължения в законодателството за организиране на дейности по 

разделното им събиране. 

 

1.8.1.10. Съдове за фамилно компостиране на градински отпадъци 

Не е изградена система за фамилно компостиране на зелени отпадъци.  

Силно развитото земеделие и това, че голям дял от населението на община 

Каварна живее в жилища с ниско застрояване, с обособени към него площи за 

отглеждане на селскостопански култури и декоративни растения и храсти води до 
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заключението, че би било целесъобразно предоставяне на съдове за събиране и 

компостиране на мястото на образуване на зелени отпадъци. 

Това би довело до намаляване на количеството смесени битови отпадъци.  

 

1.8.1.11. Инфраструктура за събиране и транспортиране на смесени битови 

отпадъци 

Населението на община Каварна е на 100 % обхванато от системите за събиране 

и транспортиране на смесените битови отпадъци.  

Дейностите по събиране и извозване на битовите отпадъци се извършват от 

фирма, притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО, въз основа на сключен договор 

по ЗОП. 

На територията на община Каварна са разположени общо 1 364 броя контейнера 

тип „Бобър“ 1,1 м3. Разпределението на съдовете в населените места в общината 

е описано в следващата таблица. 

Населено място Брой контейнери 

гр. Каварна 738 

с. Белгун 35 

с. Било 3 

с. Божурец 32 

с. Българево 147 

с. Видно 22 

с. Вранино 32 

с. Камен бряг 32 

с. Крупен 9 

с. Могилище 20 

с. Нейково 14 

с. Поручик Чунчево 12 

с. Раковски 36 

с  Свети Никола 15 

с. Селце 20 
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с. Септемврийци 32 

с. Топола 46 

с. Травник 1 

с. Хаджи Димитър 14 

с. Челопечене 9 

с. Иречек 2 

местност „Иканталъка”, и ВК „Трейшън Клифс 

Голф и Резорт“; „Калиакрия“, „Топола Скайс“, 

„Русалка“ и КК „Бялата Лагуна” 

93 

Общо 1 364 

Източник: Община Каварна 

 

На територията на гр. Каварна са разположени и 320 кофи тип Мева с обем 110 л., 

които са собственост на гражданите. Съдовете за отпадъци се обслужват по 

утвърден график. 

Повишените изисквания за опазване на околната среда изискват оптимизиране на 

съществуващите или изграждане на нови системи за събиране и транспортиране 

на битови отпадъци от територията на общината. Във връзка със спазване на 

санитарно-хигиенните норми, както и опазване на човешкото здраве и околната 

среда, е необходимо общината да обезпечи необходимия брой съдове за 

събиране на отпадъци и специализирани автомобили със закрити каросерии, 

съоръжени с необходимата механизация за товаро-разтоварни работи. 

 

1.8.1.12. Съдове и транспортни средства за събиране на отпадъци от сгурия 

и пепел 

На територията на общината съдове и транспортни средства за събиране на 

отпадъци от сгурия и пепел не са осигурени.  

Под 4 % от населението на гр. Каварна живее в селата. Град Каварна е частично 

газифициран. Към 31.12.2016г. са изградени и функциониращи над 42 км. 

разпределителни газопроводи и сградни отклонения в регулациите на гр. Каварна 
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и с. Българево, което е и най-голямото по брой жители населено място в 

общината, след гр. Каварна. 

Захранени с газ са: 

 промишлени потребители - 25 броя; 

 обществено - административни потребители и търговски - 122 броя; 

 битови потребители – 933 броя. 

Системата за събиране на сгурия и пепел би била необходимо само през зимния 

сезон. С оглед спецификата на община Каварна, следва да се проучи дали би 

било целесъобразно организирането на такава система.  

Ползите биха били следните: 

 подобряване качеството на битовите отпадъци, подлежащи на 

предварително третиране; 

 намаляване количествата на смесените битови отпадъци; 

 увеличаване на процента на изпълнение на целите за рециклиране на 

отпадъците, тъй като сгурията от изгаряне на биомаса е изключително 

подходяща за добавяне към състава на компоста; 

 

1.8.1.13. Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и на 

други битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса стъкло 

Община Каварна е сключила договор с организация по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки „Булекопак“ АД за въвеждане на система за разделно 

събиране на отпадъците от опаковки на територията на община Каварна.  

На територията на гр. Каварна, с. Септемврийци и с. Българево е въведена 

системата за разделно събиране на хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. 

В трите населени места са разположени 72 броя жълти контейнера тип „Ракла“ за 

събиране на хартия и картон, метали, пластмаси и 36 броя зелени контейнера тип 

„Иглу“ за събиране стъкло. Обхванатото население в община Каварна от 

системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки към 2020г. е 12  104 

души. Гр. Каварна, с. Българево и с. Септемврийци представляват 88 % от 

населението на общината по данни на НСИ към 31.12.2020 г. 
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1.8.1.14. Контейнери и транспортни средства за разделно събиране на 

отпадъци от текстил и обувки 

На територията на община Каварна в гр. Каварна са разположени два боря 

специализирани контейнери за събиране на текстилни отпадъци. 

От 2021г. общината има сключен договор с фирма „Евротекс“ ЕООД, притежаваща 

регистрационен документ, издаден по реда на ЗУО за разделно събиране, 

съхраняване, сортиране и предаване за повторна употреба отпадъци от облекла и 

текстилни материали, както и такъв за транспортирането им. 

Събираните от дружеството отпадъци са със следните кодове и наименования, 

съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците: 

 20 01 10 – облекла; 

 20 01 11 - текстилни материали. 

Контейнерите се обслужват по график - веднъж седмично. 

 

1.8.1.15. Контейнери и транспортни средства за разделно събиране на 

зелени и хранителни биоотпадъци 

Община Каварна, чрез сключен договор е осигурила система за разделно 

събиране на биоразградими отпадъци. За събирането на битовите биоразградими 

отпадъци са осигурени необходимия брой съдове, които се обслужват по график, 

от фирма притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО, въз основа на сключен договор 

по ЗОП. Събраните биоразградими отпадъци се транспортират до площадка за 

компостиране в Претоварна станция – Балчик. 

 

1.8.1.16. Инфраструктура за разделно събиране на опасни отпадъци от бита 

Основен ангажимент на общината е организирането на разделно събиране на 

опасните битови отпадъци, извън обхвата на наредбите по чл.13, ал.1 от ЗУО и 

предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане. Общинската територия 

не е обезпечена с инфраструктура за разделно събиране на опасни отпадъци от 

бита. 
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За събиране на опасните отпадъци от бита, община Каварна ежегодно провежда 

кампании за тяхното събиране, като предварително публикува информацията на 

интернет страницата на общината, както и в местни медии. 

Дружеството, с което е сключен договор за организиране събирането в мобилен 

пункт е „БалБок Инженеринг“ АД, което притежава необходимите разрешителни за 

да извършва съответната дейност. 

 

1.8.1.17. Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ГПСОВ 

На територията на гр. Каварна има една действаща ПСОВ, която е изградена за 

механично и биологично пречистване и обезводняване на утайките. Обслужва се 

от ВиК ЕООД, гр. Добрич. Същата е технически остаряла (без съоръжение за 

отстраняване на азот и фосфор). Дейностите по предварително третиране на 

утайки се свеждат до съхраняването им чрез разстилане в изсушителни полета, 

водещо до значително намаляване на тяхната ферментационна способност, както 

и опасността им за човешкото здраве и околната среда. Изсушените утайки се 

предават за депониране в регионалното депо за неопасни отпадъци.  

Необходимо е да се проучат възможностите оползотворяването на утайките от 

ПСОВ да се осъществява чрез използването им в селското стопанство, като 

естествен подобрител на почвите, при спазване на изискванията на Наредбата за 

реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни 

води чрез употребата им в земеделието. 

 

1.8.2. Основни изводи и препоръки 

 Община Каварна е постигнала значителен напредък за последните 5 години 

в управлението на отпадъците, образувани на територията й. 

 Общината е включена в регионална система за организирано събиране, 

транспортиране и обезвреждане на битови отпадъци, като ползва 

технически съоръжения, изградени на Претоварна станция Балчик в гр. 

Балчик за предварително третиране на смесени битови отпадъци и 

компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци, регионално 
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депо за обезвреждане на битови отпадъци, инсталация за предварително 

третиране на строителни отпадъци и ЕГО. 

 Постигнатият напредък обаче е недостатъчен, тъй като законодателството 

поставя все по-високи изисквания и цели при управлението на отпадъците. 

 Отпадъците, предназначени за депониране на РДНО се депонират в клетка 

1, която е с изчерпан капацитет и срокът на експлоатация е по-кратък от 

предвидения по проектни данни.  

 Необходимо е предвиждане на по-ранен етап строеж на Клетка 3 на РДНО, 

преди запълване на капацитета на Клетка 2. 

 В регистъра на площадките, на лицата извършващи дейности с отпадъци, 

разположени на територията на общината, който се поддържа от община 

Каварна трябва да се води информация и по кодовете и наименованията на 

отпадъците, които са разрешени за приемане. 

 Не е налична система за фамилно компостиране на зелени отпадъци и се 

препоръчва доставяне на съдове за домашно компостиране. 

 Необходимо е организираната система за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци да бъде обезпечена с нови съдове и специализирани 

автомобили и при необходимост замяната и/или разширяването й. 

 

1.9. Анализ на приложените мерки и съществуващи практики по 

предотвратяване образуването на отпадъците 

 

1.9.1. Приложени мерки и съществуващи практики по предотвратяване 

образуването на отпадъци 

Видно от отчета на община Каварна по изпълнението на ПУО 2014-2020г., 

отговорните служители осъществяват контрол върху генераторите на отпадъци за 

изпълнение на дейностите по предотвратяване и намаляване образуването на 

отпадъците, в резултат на което се наблюдава редуциране на количествата 

образувани отпадъци на територията на общината. 
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В Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, 

такси и цени на услуги на територията на община Каварна се уреждат 

отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните данъци, 

реда и срока на тяхното събиране на територията на община Каварна. Таксата се 

заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или 

други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се 

определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; 

обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на 

териториите за обществено ползване.  

 

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място 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 чл. 60 и чл.64 от ЗУО;  

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 

Съгласно чл. 75 от Наредба №3 за определянето и администрирането на 

местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна, 

изменена и допълнена с Решение №319 по Протокол №32 на 03.08.2021г.  

„ когато таксата се определя според количеството на битови отпадъци, лицата по 

чл. 64 от ЗМДТ подават декларация в общинска администрация за вида и броя на 

съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се ползват през цялата 

https://www.kavarna.bg/umbraco/surface/DownloadService/download?id=42875
https://www.kavarna.bg/umbraco/surface/DownloadService/download?id=42875
https://www.kavarna.bg/umbraco/surface/DownloadService/download?id=42875
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година съобразно с обявената от Общинския съвет честота за извозване на 

битови отпадъци до 31 октомври на предходната година. Към тази такса се 

прибавя и такса за поддържане на чистотата на териториите, предназначени за 

обществено ползване, която се определя пропорционално върху данъчната 

оценка по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ.“ Размерът на таксата за битови отпадъци се 

определя в левове според количеството на битови отпадъци, събирани чрез: - 

кофи – 110 л - контейнери – 1,1 куб.м (чл. 74, ал. 2). 

 

В НПУО 2021-2028г. е направен преглед на добрите практики за предотвратяване 

на образуването на битови отпадъци на територията на страната, за подготовка за 

повторна употреба и/или за разделно събиране на битови отпадъци и за 

последващото им рециклиране, като например: 

 Добра практика, въведена в детски градини в други общини за 

подмяна използването на пластмасови чаши за еднократна 

употреба за вода и други напитки за децата с метални чаши за 

многократна употреба. 

 На територията на община Каварна, в един хотелски комплекс са 

предприети сериозни действия за намаляване използването на 

пластмасови изделия за еднократна употреба до 95% през 

годината. Амбицията на комплекса е в следващите две години да 

се премахне напълно използването на такива изделия, което е в 

унисон и със забраната, приета от Европейския парламент; 

 Друга община разработва „План за ограничаване употребата на 

пластмасови продукти за еднократна употреба“. Целта е да се 

направи обстойно обследване за използваните в общинската 

администрация, общинския съвет, общинските предприятия и 

общинските търговски дружества пластмасови продукти за 

еднократна употреба, да се направят технически и финансово-

икономически анализи за ограничаване и премахване 

използването на пластмасови продукти за еднократна употреба и 

да се изготви план с мерки, които да се приложат в организации 
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под контрола на общината за предотвратяване образуването на 

пластмасови отпадъци и др. 

 

1.9.2. Основни изводи и препоръки 

Община Каварна провежда периодично информационни и образователни 

компании за популяризиране ползите от предотвратяване образуването на 

отпадъците и намаляване на дела рециклируеми отпадъци в битовите отпадъчни 

потоци. Действията се определят ежегодно съобразно клаузите в договорите с 

организациите по оползотворяване на отпадъците и техните годишни планове. 

Целевата група, към която предимно са насочени кампаниите са подрастващите 

ученици и децата от детските градини, тъй като те са по-възприемчиви и у тях 

лесно и трайно може да се възпита загриженост за околната среда. 

 

От гореизложеното може да се направи извод, че община Каварна се стреми да 

предприема мерки, с които да стимулира физическите и юридическите лица да 

прилагат принципа за предотвратяване на образуването на отпадъци. 

Допълнително ще се препоръча в подпрограмата за предотвратяване на 

образуването на отпадъците, общинска администрация Каварна да вземе добър 

пример и да въведе някои от добрите практики в другите общини, с цел да се 

въведат допълнителни мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци.  

 

1.10. Анализ на икономическите инструменти и стимули в областта на 

управлението на отпадъците и ефективността от действието им 

 

Обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от ЗУО са икономически 

инструменти, насочени към намаляване на количествата на директно 

депонираните отпадъци и акумулиране на финансови ресурси за закриване и 

рекултивация на депата за отпадъци след изчерпването на техния капацитет. 

Размерът на отчисленията по чл. 64 на 1 тон отпадък нараства с всяка изминала 

година. Анализът на данните за постъпленията от отчисленията показва 

доказаната ефективност на този инструмент.  
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Таксата за битови отпадъци е икономически инструмент, който трябва да 

материализира прилагането на принципа „замърсителят плаща“ по отношение на 

домакинствата и фирмите, генериращи битови отпадъци. През 2017г. със ЗИД на 

ЗМДТ влязоха в сила нови изисквания по отношение определянето на размера на 

такса-битови отпадъци с цел превръщането на таксата в истински икономически 

инструмент. Поради липсата на информационна осигуреност и капацитет от 

страна на общините да въведат новите промени, стартовата дата на новите 

изисквания беше отлагана няколко пъти. В Държавен вестник, бр. № 14/17.02.2021 

г. се обнародваха промени в ЗМДТ, съгласно които новите основи за изчисляване 

на таксата ще се прилагат от началото на втората година след публикуване на 

резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република 

България през 2021 г.  

 

По информация от община Каварна, размерът на таксата за битови отпадъци се 

определя според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се 

установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя на 

ползвател пропорционално върху основа, определена от общинския бюджет.  

 

Ако до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на 

такса битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия 

размер към 31 декември на предходната година.  

 

Размерът на приходите и процент събираемост спрямо годишно задължение за 

битови отпадъци от физически лица и юридически лица, е както следва: 

 

Година 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сума, лв 1 222 104 1 182 013 1 143 966 946 791 1 050 345 1 404 449 
 

Събираемост 
от ФЛ, % 

73,16 74,40 74,62 76,81 75,84 73,15 

Събираемост 
от ЮЛ, % 

52,64 52,87 55,04 62,39 68,23 60,49 
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Обща 
събираемост, 
% 

58,91 60,13 61,76 67,31 70,61 64,52 

Източник: Община Каварна 

 

1.11. Анализ на финансовите потоци по управление на дейностите с 

отпадъците 

 
Разходите за управление на отпадъците имат най-висок дял в общите разходи за 

опазване на околната среда в България като този дял непрекъснато нараства и 

изпреварва всички останали сектори на околната среда.  

 Основните сектори, в които се извършват разходи по 

управлението на отпадъците са индустрията и публичния сектор 

(за управление на битовите отпадъци от общините).  

 Главните източници за финансиране на оперативните разходи за 

управление на битовите отпадъци са собствените средства на 

организациите за оползотворяване на отпадъците и постъпления 

от такса за битови отпадъци, реализирани от общините.  

 Водещият източник за финансиране на инвестиционните разходи 

за управление на МРО са собствените средства на организациите 

по оползотворяване  

Останалите средства за третиране на битовите отпадъци се осигуряват от целеви 

средства по линия на държавен бюджет, собствени средства на общините и 

безвъзмездно финансиране (по линия на ОПОС и ПУДООС, в т.ч. от ДБ).  

ОПОС е водещият източник за финансиране на публична инфраструктура в 

управлението на битовите отпадъци. През програмен период 2007-2013г. по 

програмата са финансирани инвестиционни проекти в 20 РСУО в т.ч.: клетки на 

депа за битови отпадъци с общ капацитет 6 408 887 тона; инсталации за 

предварително третиране на смесени битови отпадъци с общ капацитет 387 065 

тона/год.; инсталации за компостиране на зелени отпадъци с общ капацитет 200 

667 тона/год.; инсталации за анаеробно разграждане с общ капацитет 20 000 

тона/год. и др. През програмен период 2014-2020г. са финансирани инвестиционни 
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проекти в 24 РСУО в т.ч.: за изграждане на инсталации за предварително 

третиране на отпадъци; инсталации за компостиране на зелени отпадъци и 

инсталации за анаеробно разграждане.  

 

По Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

третиране на отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." 

е изградена и „Регионалната система за управление на отпадъците в регион 

Добрич". Сумата на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 

36 933 506,00 лв., като проектът е приключил 2015г.  

Бенефициент по проекта е Община град Добрич в партньорство с Община 

Добричка, Община Тервел, Община Каварна, Община Балчик, Община Шабла, 

Община Генерал Тошево, Община Крушари, Община Никола Козлево и СНЦ 

„Управление на отпадъците - Регион Добрич". Обслужваното население е187 608 

жители. 

Както вече беше споменто, обектите от регионалната система, които са изградени: 

 Регионално депо - клетка 1; 

 Сепарираща инсталация; 

 Компостираща инсталация; 

 Съоръжение за третиране на строителни и ЕГО; 

 Претоварна станция Балчик (в т.ч. Сепарираща и Компостираща 

инсталация); 

 Претоварна станция Тервел. 

 
Съгласно „Информация относно събраните, обезпечения и отчисления с 

натрупване до 31.03.2020г. за депата, разположени на територията, контролирана 

от Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна“, която е публично 

достъпна е видно, че за периода 01.03.2015-31.03.2020г., община Каварна, 

съвместно с община Балчик и Шабла са депонирали 66 029,72т. отпадъци на 

Регионално депо в с. Стожер, постъпилите отчисления по чл. 60 от ЗУО са                         

148 515.07лв., а по чл. 64 от ЗУО – 2 509 296.77лв., а общата сума на 

отчисленията, които следва да постъпят е 3 322 086.49лв.  
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Както вече беше споменато в т.1.4. „Анализ на дейността на регионалното 

сдружение по управление на отпадъците“, в.т.ч. изводи и препоръки, другият 

финансов поток за управление на отпадъците са средствата от отчисления по ЗУО 

и те се използват за различни проекти на общините.  

Конкретно за община Каварна съгласно Протокол № 11 от общото събрание на 

сдружение РСУО-Добрич, проведено на 17.09.2020 г., е дадено съгласие Община 

Каварна да предприеме необходимите действия за освобождаване на средства в 

размер на 81 312 лв. с ДДС от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за закупуване на 

нови съдове /контейнери и паркови кошчета/ за отпадъци за нуждите на община 

Каварна. 

Съгласно Бюджета на община Каварна за 2021г. се очаква приходите от такса 

битови отпадъци да бъдат 1 927 628лв. и приходите по трансфери по сметки от 

международни програми – за Проект "Техническа рекултивация на депо за 

отпадъци в землището на гр. Каварна по договор Д-34-33/13.05.2020г." – 757 

600лв. 

В чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 от 9 декември 2013 г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци, размерът на отчисленията по чл. 64 от 

ЗУО за депата за неопасни отпадъци размерът е определен, както следва: за 

2020г. 67 лв./за всеки тон депониран отпадък, за 2021г. - 82 лв./т., а за 2022 г. и 

всяка следваща година - 95 лв./т.  

 

В изпълнение на чл. 66 от ЗМДТ Общинският съвет следва да определи годишния 

размер на таксата за битови отпадъци, която ще плащат собствениците и/или 

ползвателите/концесионерите на недвижими имоти разположени на територията 

на община Каварна за всяка година, като размерът следва да бъде съобразен и с 

нормативно определените разходи за отчисления. Напр., съгласно информацията 

на интернет страницата на община Каварна, планираните разходи в План - 

сметката за ТБО за 2020 г. са 2 327 628,37 лв. Спазено е изискването всички 

относими за календарната година разходи на общината за извършване на 
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дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ да се включват в план-

сметка за годината за всяка от услугите по чл. 62 и по източници на финансиране. 

Разпределението по отделните видове разходи на План-сметката за 2020 година 

е, както следва:  

 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 

други инсталации и съоръжения за обезвреждането им. В План-сметката са 

включени средствата, необходими за събиране, включително разделно, на 

битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации 

и съоръжения за третирането им, както и разходи за осигуряване на съдове 

за отпадъци – предвидените средства са в размер на 662 074,13 лв., което е 

28,44 % от общата стойност на План-сметката. 

  Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 

инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по 

чл.60 и чл.64 от ЗУО. В План-сметката са включени средствата, необходими 

за услугата по обработката на битовите отпадъци в Претоварна станция 

Балчик и Регионалното депо - Стожер. Предвидените средства са в размер 

на 1 143 551,99 лв., което е 49,13 % от общата стойност на План-сметката.  

 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. В 

План-сметката са включени средствата, необходими за изпълнение на 

дейностите по поддържане на чистотата. Планират се разходи за 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, миене, 

метене, ръчно събиране на отпадък, почистване на уличните платна, 

площади и др. територии за обществено ползване в община Каварна; 

почистване и поддръжка на зелените територии в населените места, 

алеите, парковете и зони за отдих, както и разходи за зимно поддържане и 

снегопочистване на уличната мрежа. Предвидените средства са в размер на 

522 002,25 лв., което е 22,43 % от общата стойност на План-сметката. 
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Като основни причини и мотиви за приемане на така разработения проект на План-

сметка за ТБО за 2020г. е посочено следното: 

 Увеличението на разходите за събиране и транспортиране на отпадъци и 

осигуряване на съдове за отпадъци през 2020 г. се дължи на увеличаване 

броя на съдовете за събиране на твърди битови отпадъци в част от 

населените места на територията на община Каварна. Броят на съдовете и 

тяхната честота на обслужване са основен компонент при формиране на 

разходите за тази дейност. 

 Увеличението на разходите за поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване през 2020г. се дължи на издръжката на Общинско 

предприятие „Чиракман“ за дейност „Чистота“, във връзка с увеличаването 

на минималната работна заплата и за придобиване на дълготрайни активи 

(закупуване на техника и инструменти за поддържане на зелените площи в 

парковете и градинките и др. територии за обществено ползване).  

 Увеличаването на разходите за проучване, проектиране и експлоатация на 

депо през 2020г. се дължи на по-голямото количество отпадъци, които ще 

постъпват за обработване в Претоварната станция за отпадъци Балчик, 

спрямо 2019 г.  

 

2. Прогнози 

2.1. Прогноза за населението на община Каварна 

 

По данни от НСИ е предоставена следната прогноза за населението на община 

Каварна за периода на действие на ПУО на община Каварна 2021 – 2028 година. 

Прогноза за населението в община Каварна през перспективния период 

2021 - 2028 година 

Към 31.12. на съответната календарна година 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

13692 13538 13407 13250 13108 12964 12821 12681 

Източник: НСИ 
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2.2. Прогноза относно количествените данни за отпадъците 

Надеждните данни и прогнози за образуваните, събраните, предадените за 

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

изграждане на  политика за правилно третиране на отпадъците в общината. 

 

 Прогноза за нормата на натрупване за периода на действие на ПУО 

 

Нормата на натрупване на жител за община Каварна се определя чрез 

екстраполация на нормата на натрупване за 2020г., взимайки предвид от 

прогнозата на НСИ за намаляване на броя на населението в община Каварна за 

периода 2021-2028г.  

Прогнозата за намаляване на количествата на образуваните отпадъци се 

обосновава от очакванията за намаляване на броя на населението по данни на 

НСИ, както и намаляването на нормата на натрупване през последните 3 години, 

които са основни фактори за намаляването на количеството образувани битови 

отпадъци в общината.  

 

Прогнозна норма на натрупване 

Година 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Норма на 

натрупване, тон 0.456 0.445 0.435 0.423 0.413 0.402 0.391 0.380 

 

Съгласно утвърдената през 2019г. от министъра на околната среда и водите 

Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, в 

таблица 12 от методиката, в която са посочени типични данни за образуване на 

различни фракции отпадъци при определените типове генератори за периода 

2012-2015 г. за общини с население между 3000 и 25 000 жители типичната норма 

на натрупване е 295,5 кг/жител/година. 

В община Каварна към последните години нормата на натрупване е сравнително 

висока и прогнозата е да намалее, но и към 2028 година да бъде над средната за 

общини със сходен брой население. 
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 Прогноза на количествата образувани битови отпадъци 

 

Таблица за прогнозните количествата образувани битови отпадъци 

Година 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Количество 

образувани 

битови 

отпадъци, 

тон 

6245.180 6022.670 5834.660 5611.173 5410.559 5208.703 5009.825 4816.649 

 

Прогнозата на количествата образувани отпадъци е определена като 

произведение на броя на прогнозното население и прогнозната норма на 

натрупване. 

 

 Прогноза за количествата на образуваните битови отпадъци в община 

Каварна за периода 2021 – 2028 г. по фракции съгласно морфологичния 

състав на отпадъците 

 

Вид отпадък / 

Година /тона/ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Хранителни  562 542 525 505 487 469 451 433 

Хартия  125 120 117 112 108 104 100 96 

Картон  312 301 292 281 271 260 250 241 

Пластмаса  562 542 525 505 487 469 451 433 

Текстил  250 241 233 224 216 208 200 193 

Гума  0 0 0 0 0 0 0 0 

Кожа  62 60 58 56 54 52 50 48 

Градински  500 482 467 449 433 417 401 385 
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Дървесни  125 120 117 112 108 104 100 96 

Стъкло 187 181 175 168 162 156 150 144 

Метали  62 60 58 56 54 52 50 48 

Инертни 187 181 175 168 162 156 150 144 

ИУЕЕО 62 60 58 56 54 52 50 48 

Опасни 

отпадъци от бита 

125 120 117 112 108 104 100 96 

Други 3060 2951 2859 2749 2651 2552 2455 2360 

 

Прогнозните количества на съответните отпадъци по категории за периода 2021-

2028 г. са определени въз основа на резултатите от извършен морфологичен 

анализ на смесените битови отпадъци и прогнозните определени количества 

образувани битови отпадъци. 

 

 Прогнозиране на количествата разделно събирани отпадъци 

Вид отпадък / 

Година /тона/ 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Хартия  125 120 117 112 108 104 100 96 

Картон  312 301 292 281 271 260 250 241 

Пластмаса  562 542 525 505 487 469 451 433 

Текстил  250 241 233 224 216 208 200 193 

Стъкло 187 181 175 168 162 156 150 144 

Метали  62 60 58 56 54 52 50 48 

ИУЕЕО 62 60 58 56 54 52 50 48 

Общо 

рециклируеми 
1561 1506 1459 1403 1353 1302 1252 1204 

Градински  500 482 467 449 433 417 401 385 

Хранителни  562 542 525 505 487 469 451 433 

Дървесни  125 120 117 112 108 104 100 96 

Общо за 

компостиране 
1187 1144 1109 1066 1028 990 952 915 



137 

 

 

Изчисляването се извършва на база количествата от фирмите по 

оползотворяване на отпадъците от опаковки чрез създадените от тях системи за 

разделно събиране, включително сепариращите инсталации. 

Количествата биха могли да бъдат достигнати при подобряване работата на 

сепарирането на смесения битов отпадък и насърчаване на разделното събиране. 

 

 Домашно компостиране 

Година 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Градински 

отпадъци, 

т./год. 

0 
35.70

0 

71.40

0 

107.10

0 

142.80

0 

178.50

0 

214.20

0 

249.90

0 

Компостери, 

бр. 
0 100 200 300 400 500 600 700 

 

Прогнозните данни са изчислени при прието средно количество 357 кг. 

компостирани градински отпадъци в един копостер за година. 

  

 Разделно събрани зелени и биоотпадъци за компостиране и анаеробно 

разграждане (тона) 

Отпадък/Година 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Хранителни 500 482 467 449 433 417 401 385 

Градински 562 542 525 505 487 469 451 433 

Общо 1062 1024 992 954 920 885 852 819 

В резултат 

Компост 584 563 546 525 506 487 468 450 

Загуба на влага 372 358 347 334 322 310 298 287 

Остатъци за 

депониране 
106 102 99 95 92 89 85 82 
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Прогнозните количествата са изчислени на база на морфологичния състав. При 

добро сепариране на отпадъците би могло да бъдат достигнати процентните 

количества. 

Остатъкът след компостиране, предназначен за депониране е изчислен на 10 % от 

общо подложения за компостиране. Загубата на влага е приета средно за 30 %. 

 

 Отпадъци, предназначени за оползотворяване (извън рециклиране и 

повторна употреба) чрез оползотворяване на енергията или по друг начин 

Община Каварна не планира на този етап, като член на РСУО да отделя и предава 

за изгаряне нерециклируемата фракция от смесения поток, която има енергийна 

стойност и е подходяща за изгаряне с оползотворяване на енергията.  

На заседание на РСУО Добрич е взето решение, да не бъде извършвана тази 

дейност. 

 

 Отпадъци, предназначени за депониране 

 

Година 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Остатъци за 

депониране, тон 2729 2668 2621 2559 2507 2455 2403 2355 

 

Прогнозните данни са изчислени на база на прогнозите за разделно събрани 

рециклируеми отпадъци, количествата разделно събрани и сепарирани градински 

и хранителни отпадъци и отклонените количества от системата за домашно 

компостиране.  

 

 Прогноза за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО 

 Целите за рециклиране на  битовите отпадъци, съгласно чл.31, ал.1, т. 1 от 

ЗУО - най-късно до 1 януари 2020 г. 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 тегло на тези отпадъци. 
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Година 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Прогнозирани 
образувани   
битови отпадъци   

6245 6023 5835 5611 5411 5209 5010 4817 

Цели за рециклиране, % 51 52 52 54 55 56 57 58 

Прогнозирани  
количества,   
битови отпадъци за  
изпълнение на целите за  
рециклиране  

3185 3132 3034 3030 2976 2917 2856 2794 

 

 Цели за рециклиране на  битовите отпадъци, съгласно чл.31, ал.1, т. 2 от 

ЗУО - най-късно до 31 декември 2020г. ограничаване на количеството 

депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото 

количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 

1995 г.; 

 

Година 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Прогнозирани образувани   
битови отпадъци   

6245 6023 5835 5611 5411 5209 5010 4817 

Цели за рециклиране, % 65 60 55 50 45 40 35 30 

Прогнозирани  количества,   
битови отпадъци, които 
могат да бъдат депонирани 
за  
изпълнение на целите за 
намаляване на 
депонирането на 
биоразградимите отпадъци 

4059 3614 3209 2806 2435 2083 1753 1445 

 

 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 е 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 
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области са индустриални центрове, което допринася за генериране на строителни 

отпадъци от индустрията. Тези пет области са с развита пътна инфраструктура, 

което налага извършването на мащабни строително-ремонтни дейности, което 

води до образуване на строителни отпадъци.  

Община Каварна не е част от тези области. По експертна оценка количествата на 

образуваните строителни отпадъци не се очаква да се променят значително, тъй 

като общинският план за развитие на общината не предвижда по-голямо развитие 

на строителния бранш от сегашното му състояние. 

 

 Прогнози за утайките от ПСОВ  

Увеличаването на количества утайки от ПСОВ до 2028 г., ще се случи, при 

условие, че се разшири обхвата на градската пречиствателна станция за отпадни 

води. На този етап не се очаква увеличение.  

 

Изводи и препоръки 

 Изградената Регионална система за управление на отпадъците, от РСУО 

Добрич, в която община Каварна участва притежава необходимите 

елементи за достигане изпълнението на законодателните цели;  

 Въпреки това са постигнати ниски резултати и целите не се изпълняват. 

 Трябва да се увеличи ефективността на съоръженията за компостиране и 

сепариране на отпадъци и да се проучат възможности и да се осигури 

финансиране за надграждане и подобряване на дейностите. 

 На база на анализите може да се предложи да бъде изградена площадка за 

компостиране на биоразградими отпадъци територията на община Каварна.  

 От изключителна важност е да се подобрят системите за разделно 

събиране на биоразградими отпадъци на територията на общината. 

 

III. SWOT анализ на Сектор "Отпадъци" в община Каварна 

SWOT анализът е един от най-често практикуваните методи за стратегически 

анализ при подготовка на документи на публичната политика.  
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SWOT анализът е разработен за целите на стратегическото планиране на бизнес 

организациите. След известно адаптиране, той активно и успешно се прилага за 

разработване на стратегически документи в административното планиране.  

Методът цели да установи:  

 Кои са най-важните силни и слаби страни в дадена организация, политика, 

сектор, т.е. характеристиките на вътрешната структура.  

 Кой са най-важните възможности и най-сериозните заплахи пред развитието 

на дадена организация, политика, сектор, т.е. характеристиките на 

външната среда.  

 Какво е съотношението между силните и слабите страни, от една страна, и 

възможностите и заплахите, от друга страна.  

 Кой са лостовете на развитие и каква е основата на стратегиите за бъдещо 

развитие.  

Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което притежава 

секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително 

предимство. 

Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостиг на 

ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на 

сектора.  

Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на 

външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се 

възползва или би могъл да се възползва.  

Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те 

поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) 

състояние. 
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Вътрешни фактори 
 

Външни фактори 

 Силни страни Възможности 

 Изградена система за 
Изградена система за 
организирано събиране и 
транспортиране на битовите 
отпадъци; 

 Изградена система за 
разделно събиране на 
отпадъците от ИУГ, ИУЕЕО, 
НУБА, ИУМПС, и 
биоотпадъци, текстилни 
материали, опасни отпадъци; 

 Членство в Регионално 
сдружение по управление на 
отпадъците; 

 Изградено и функциониращо 
регионално съоръжение за 
обезвреждане на битови 
отпадъци; 

 Изградена претоварна 
станция в съседна община; 

 Приключила „Техническа 
рекултивация на депо за 
отпадъци в землището на 
град Каварна“; 

 Висококвалифициран 
административен местен и 
регионален капацитет на 
различните нива на 
управление на отпадъците; 

 Доказан ефективен контрол в 
сектор „Управление на 
отпадъците“. 

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

 Промяна на обществените 
нагласи чрез информационни 
кампании в полза на 
предотвратяването на 
образуването и разделното 
събиране на отпадъци; 

 Нови ефективни технологии, 
позволяващи рециклирането и 
оползотворяване на 
отпадъците; 

 Осигуряване на прозрачност 
при определяне на такса 
битови отпадъци за 
гражданите и бизнеса и 
въвеждане на принципа, 
заплащане според 
количеството на образуваните 
отпадъци; 

 Подобряване системите за 
разделно събиране на 
отпадъците; 

 Изграждане на 
инфраструктура за сепариране 
и компостиране на отпадъци 

Слаби страни Заплахи 
 Недостатъчен финансов 

ресурс по управление на 
отпадъците; 

 Няма изградена система за 
разделно събиране на 
отработени масла; 

 Проява на слаб интерес от 
населението към 
екологичните проблеми. 

 Значително увеличение на 
разходите за управление на 
битови отпадъци и 
повишаване на такса битови 
отпадъци за населението; 

 Налагане на санкции от 
РИОСВ за неспазване на 
нормативните изисквания; 

 Липса на собствени финансови 
ресурси за реализация на 
екологични проекти; 

 Нефинансиране от структурни 
фондове на ЕС, затрудняващо 
реализацията на проекти. 
 

 

При извършения SWOT анализ е анализирана взаимовръзката в четирите 

квадранта характеристики, а именно: 

      Как да се използват силните страни, за да не се пропуснат наличните 

възможности; 
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      Как да се използват силните страни за намаляване на заплахите; 

      Как да се използват възможностите за неутрализиране на слабите страни; 

      Кои слаби стани трябва да се премахнат, за да се намалят заплахите. 

 

IV.Цели на ПУО 2021-2028 г.  

IV.1. Стратегически и оперативни цели 

Стратегическите цели отразяват крайния ефект за обществото, резултат от 

провежданата политика. Целите трябва да дават отговора на въпроса: „Какво 

искаме да постигнем”. Стратегическите цели следва да бъдат разглеждани като 

основата или изходната точка за идентифициране на оперативните цели. 

Стратегическите цели се поставят в дългосрочен план.  

Изготвеният SWOT анализ на НПУО 2021-2028 и на настоящата програма са 

основа за формулирането на стратегическите цели при управлението на 

отпадъците в страната, съответно на община Каварна. 

Генералната стратегическа цел на община Каварна в сферата на управление 

на отпадъците е:  

Общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на 

управление на отпадъците във всички процеси и нива  

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа 

цел и съответстващите на тях програми от мерки, са: 
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ЦЕЛ ПРОГРАМА 

Цел 1: Намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и 

насърчаване на повторното им 

използване  

 

Програма за предотвратяване 

образуването на отпадъци (ППОО) 

с  

Подпрограма за предотвратяване на 

образуването на хранителни отпадъци;  

Цел 2: Увеличаване на количествата 

на рециклираните и оползотворени 

отпадъци  

 

Програма за достигане на целите за 

подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци;  

Програма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради; 

Програма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на МРО с  

Подпрограма за управление на опаковките 

и отпадъците от опаковки;  

Цел 3: Намаляване на количествата 

и на риска от депонираните битови 

отпадъци и други  

 

Програма за намаляване на количествата 

и на риска от депонираните битови 

отпадъци и други; 

 

 

В рамките на ПУО 2021-2028 г. на община Каварна са разработени пет програми, 

които чрез своите дейности водят до постигане на изпълнението на конкретните 

програмни цели.  

 

Изборът на конкретни мерки и тяхната комбинация във времето представляват 

различни алтернативи за достигане на набелязаните цели. 
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V.1. Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци  

V.1.1. Въведение и основно положение 

 

Управлението на отпадъците трябва да се усъвършенства непрекъснато и да се 

превърне в устойчиво управление на материалите с цел да се опазва, съхранява и 

подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се 

гарантира разумното и ефективно използване на природните ресурси, да се 

насърчават принципите на кръговата икономика и да се намалява зависимостта на 

ЕС и на държавите членки от вносни ресурси, като по този начин се осигуряват 

нови икономически възможности и дългосрочна конкурентоспособност. За 

постигането на този екологичен приоритет Директива(ЕС)2018/851 от 30 май 

2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците 

отделя специално приоритетно място на политиките по предотвратяване на 

отпадъците. 

Предотвратяването на отпадъци е най-ефикасния начин за подобряване на 

ресурсната ефективност и за намаляване на въздействието на отпадъците върху 

околната среда.  

 

Поради това е важно съответните компетентни органи във всяка ДЧ да 

предприемат подходящи мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, да 

наблюдават и оценяват напредъка в прилагането на такива мерки. Част от тези 

мерки следва да подпомагат иновативни модели на производство, търговия и 

потребление, които намаляват наличието на опасни вещества в материалите и 

продуктите, които насърчават увеличаването на продължителността на живота на 

продуктите и повторната им употреба, включително чрез създаване и подкрепа на 

мрежи за повторна употреба и за ремонт и схемите за обратно изкупуване и 

връщане за повторно пълнене, както и като стимулират повторното производство, 

обновяването и, по целесъобразност, повторната употреба на продуктите и 

платформите за споделяне.  
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Насърчаването на устойчивостта при производството и потреблението може да 

допринесе съществено за предотвратяването на образуването на отпадъци 

(ПОО). В конкретния случай общините и по-конкретно община Каварна следва да 

предприемат мерки, за да осведомят потребителите за този принос и да ги 

насърчават да допринасят по-активно за подобряване на ресурсната ефективност. 

Като част от мерките за намаляване на образуването на отпадъци, следва да 

включат постоянни комуникационни и образователни инициативи за повишаване 

на осведомеността по въпросите на предотвратяването на образуването на 

отпадъци и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, поставянето на 

количествени цели и по целесъобразност, предоставянето на подходящи 

икономически стимули за производителите.  

 
 
V.1.2. Определение на мястото на предотвратяването на образуването на 

отпадъците в йерархията за управление на отпадъците  

 

Съгласно ЗУО, §1, т. 17 от ДР "отпадък" е всяко вещество или предмет, от който 

притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да 

се освободи”.  

 

Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО, транспонирана в ЗУО, въвежда 

йерархия на управлението на отпадъците. Тя е крайъгълен камък на 

законодателството и политиката относно отпадъците. Тази последователност 

определя приоритетния ред на това какво представлява най-добрата възможност 

за околната среда в законодателството и в политиката относно отпадъците. 

Спазването на йерархията на управление на отпадъците гарантира най-високо 

ниво на съответствие с европейските документи за ефективно използване на 

ресурсите и кръгова икономика, поради което следва да се насърчава по всякакъв 

начин. Йерархията задава пет възможни начина за институциите, бизнеса и 

домакинствата за справяне с отпадъците и дава приоритет на мерките в следната 

последователност:  

a) Предотвратяване на образуването на отпадъци  
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б) Подготовка за повторна употреба  

в) Рециклиране  

г) Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на 

енергия  

д) Обезвреждане (контролирано депониране, изгаряне без 

оползотворяване на енергията и др.). 

Предотвратяването на образуване на отпадъци е определено в §1, т. 28 от ДР на 

ЗУО, като: “Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане 

отпадък, с което се намалява: количеството отпадъци, включително чрез 

повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл; 

вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве; или съдържанието на вредни вещества в материалите и 

продуктите”.  

 

Особено важно е да се подчертае, че предотвратяването на образуването на 

отпадъци има най-висок приоритет в йерархията на управление на отпадъците. 

Най-общо, предотвратяване на образуването на отпадъци означава да не 

възникват отпадъци, тъй като веднъж възникнал, отпадъкът не изчезва, а само се 

променя като вещество чрез депонирането, изгарянето, рециклирането. 

Различните начини за третиране на отпадъците винаги са свързани с 

натоварвания за околната среда. Дори и чрез най-съвременните технологии при 

изгарянето възникват емисии и/или остатъчни вещества, които трябва да се 

складират. Всяко депониране е намеса в природата, като при това не могат изцяло 

да се изключат вредни въздействия върху околната среда. В най-добрия случай 

отпадъците се оползотворяват, но дори и в този случай възникват натоварвания 

поради употребата на енергия и вода. Поради това най-адекватното 

противодействие на проблемите с отпадъците са действията преди образуването 

на отпадъци, а именно предотвратяването на тяхното образуване. 

 

Имайки предвид съдържанието, дадено в определението на предотвратяването на 

отпадъците и високите екологични цели, които се поставят, мотото на 
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настоящата програма за предотвратяване на образуването на отпадъците на 

община Каварна, в синхрон с НПУО 2021-2028, е: „Най-полезният отпадък е 

този, който въобще не е възникнал!“. 

 

Един от ефективните начини за предотвратяване на отпадъците е "повторна 

употреба" на продуктите, за което в §1, т. 23 от ДР на ЗУО, е дадено следното 

определение: „Всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите, които не 

са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени”. 

Повторната употреба е средство за предотвратяване на отпадъците и не е 

дейност по третиране, тъй като се осъществява преди продуктът да е 

изхвърлен/предаден като отпадък. Типични действия за повторна употреба са 

действията на домакинствата да ремонтират домакински електрически 

електроуреди, дрехи, обувки, вместо да ги предадат за подготовка за повторна 

употреба, оползотворяване или в най-лошия случай-да ги изхвърлят с общия 

битов отпадък за депониране.  

Повторната употреба следва да се разграничава от действието "подготовка за 

повторна употреба". Основната разлика между "повторна употреба" и "подготовка 

за повторна употреба" е, че в първия случай материалът или предметът не е 

станал отпадък, докато в случаите на "подготовка за повторна употреба", 

въпросният материал е изхвърлен/предаден като отпадък/непотребен продукт и 

след това се ремонтира и обработва, за да бъде пуснат на пазара като продукт 

втора употреба или дарен като такъв. Например, ако домакинство претапицира 

мебели, а не ги изхвърли, това е действие по повторна употреба. Ако 

домакинството изхвърли/предаде същите мебели в център за подготовка за 

повторна употреба, мебелите се почистят и претапицират с цел да се 

продадат/подарят за да се използват отново, това е действие за подготовка за 

повторна употреба. 

Количества отпадъците, преминали действие за подготовка за повторна употреба 

се отчитат при изчисляване на целите за рециклиране на битовите отпадъци, 

поставени пред общините.  
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V.1.3. Цели на програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци  

Както стратегическата, така и оперативните цели за предотвратяване на 

образуването на отпадъци са формулирани ясно в РДО и в ЗУО, съответно в 

настоящата програма. Целите са следните:  

► Стратегическа цел  

 Прекъсване на връзката между икономическия растеж и свързаното с това 

вредно влияние върху човека и околната среда в резултат на образуването 

на отпадъци.  

► Оперативни цели  

 Намаляване на количеството на отпадъци;  

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците;  

 Намаляване на съдържанието на опасни вещества в материалите и 

продуктите.  

 

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

образуването на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на 

подходящи мерки и предложение за индикатори за мерките  

 

Анализът на данните показват, че образуваните битови отпадъци в общината имат 

леко покачване от 2015г. – 5980т. до 2018г. – 6914,100т., след което плавно 

намаляват до 2020г. - 6368,560т. 

Нормата на натрупване в община Каварна според размера на населените места е 

462,39 кг/жител за 2020 г. 

Видно е, че се изпълняват мерки за предотвратяване образуването на отпадъците 

в община Каварна съгласно ПУО 2014-2020г., но същите следва да продължат, 

както и да се включат нови мерки за по-значително намаляване на количествата 

образувани битови отпадъци.  

 

Европейското и българското законодателство позволяват залагането на 

екологични критерии при обществените поръчки. Република България е с най-

малък дял на зелените обществени поръчки сред ДЧ. Като причините за това са 
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чисто икономически и при възлагането на обществени поръчки най-често се 

прилага критерият „най-ниска цена" или „икономически най-изгодна оферта". 

Следователно в повечето поръчки екологичните критерии не се вземат предвид. 

Но дори и да се използва само критерият най-ниска цена, има възможности за 

прилагане на мярката, напр. при поръчки на стоки и услуги, които попадат в 

групата на стоките и услугите, за които има разработени критерии от ЕК например 

рециклирана хартия, офис и компютърни оборудване, осветление, почистващи 

продукти и услуги и др. 

В някои ДЧ на ЕС е предвидено, че при възлагане на обществени поръчки трябва 

да се предвиди използване на такива продукти, които се характеризират с по-

дълъг жизнен цикъл и са удобни за ремонт и за повторна употреба. Чрез 

„повишаване на капацитета на общината за възлагане на зелени обществени 

поръчки" или „разширяване на обхвата на зелени обществени поръчки“, или чрез 

прилагане на екологични критерии при избор на изпълнители, общината може да 

въздейства косвено върху образуването на отпадъци. 

 

Принципно мерките за ПОО условно могат да се разделят в две групи - такива, 

които влияят непосредствено на възникването на отпадъци, и такива, които не 

влияят непосредствено на възникването на отпадъци.  

 

V.1.4.1. Мерки, които влияят непосредствено на възникването на отпадъци: 

 повторна употреба: електроуреди; опаковки по видове; домакински и лични 

предмети и др.;  

 забрана на определени вещества: продукти, за които е приложена забрана 

на определени вещества;  

 разрешителни: за съоръжения, които съгласно разрешението целят 

количествено или качествено предотвратяване и намаляване на 

отпадъците;  

 системи за управление по околна среда, целящи количествено или 

качествено предотвратяване или намаляване на отпадъците и чието 

постигане на целите се контролира (ISO 14000, EMAS).  
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V.1.4.2. Мерки, които не влияят непосредствено на възникването на 

отпадъци: 

В плана за предотвратяване на образуване на отпадъци на община Каварна 

следва да попадат мерки, които най-общо могат да се обединят в три обширни 

категории – информационни, насърчаващи и регулиращи. 

 Информационните мерки - имат за цел да променят поведението на 

населението и на бизнеса и да подпомогнат информирания избор, напр.: 

o образователни кампании; 

o разяснителна информация, насоки и съвети за прилагане на 

инструменти за ПОО, основно чрез уеб-сайтове; 

o обучителни програми за компетентните органи; 

o еко-етикетиране. 

 Насърчителните мерки - предоставят стимули и финансова и логистична 

подкрепа за промени в поведението, напр.: 

o подкрепа за доброволни споразумения; 

o подкрепа за въвеждане на системи за управление на околната среда; 

o инициативи за екологично потребление - за ограничаване на 

ненужната употреба на продукти (продукти за еднократна употреба, 

замяна на стари с нови модели продукти и т.н.) и по-ефективното 

използване на продуктите; 

o подкрепа за изследвания и проучвания; 

 Регулиращите мерки – насочени са към прилагане на нормативни 

изисквания за генериране на отпадъци, разширяващи екологичните 

отговорности и включващи екологични критерии, напр.: 

o зелени обществени поръчки; 

o такси и стимули - като заплащане на мястото на изхвърляне, 

намалена такса за прилагащите домашно компостиране, намален 

размер на патентен данък и др.;  

o политика за разширена отговорност на производителя.  
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Съгласно „Методическите указания за разработване на общински програми за 

управление на отпадъците“, мерките в ПОО могат да бъдат по-общи или да са 

много подробни, като включват и съвсем конкретни мерки за ПОО, като например 

домашно компостиране, ограничаване на ползването на прибори за еднократна 

употреба при обществени мероприятия и т.н. В настоящата програма са включени 

и двата вида мерки, които следва да подпомогнат намаляването на образуваните 

отпадъци и съответни индикатори  за измерване на напредъка по тяхното 

изпълнение. 
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План за действие към Програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци 

на община Каварна 

Стратегическа цел Дейности 

(мерки) 

Бюдж

ет 

(хил. 

лв.) 

Източници 

на 

финансира

не 

Срок за 

реализац

ия 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

      Текущи Целеви Водеща Партньор 

Прекъсване на 
връзката между 
икономическия 

растеж и 
свързаното с това 
вредно влияние 
върху човека и 

околната среда в 
резултат на 

образуването на 
отпадъци  

 

     Ежегодно за 
периода на 
програмата 
темпът на 

нарастване 
на 

отпадъците 
е по-малък 
от темпа на 
нарастване 

на БВП 

Средногодишно 
за периода на 

програмата 
темпът на 

нарастване на 
отпадъците е 
по-малък от 

темпа на 
нарастване на 

БВП 

  

 Безвъзмездно 
предоставяне на 
домакинствата на 

компостери за 
зелени и други 
биоотпадъци 

 

70 Бюджет на 
общината 
ПОС 2021-

2027, 
безлихвен 

заем от 
ПУДООС 

 

Ежегодно 
до 2028г. 

Предотврат
ени зелени 

и други 
биоотпадъц

и 
 

Брой 
предоставени 
компостери 

на 
домакинстват
а през всяка 
от годините 

на 
програмата 

 

Броят на 
домакинствата, 

на които са 
предоставени 

компостери е 700 
бр 

 

Общини Домакинства 

 Пилотно 
въвеждане на 

намален размер 
на 

такса „Битови 
отпадъци" за 

домакинствата, 
които прилагат 

домашно 
компостиране 

- - 2022-
2028г. 

Осигурен 
анъчен 

стимул за 
домакинств

ата 

Подготовка 
на промени в 
размера на 

такса „Битови 
отпадъци“ в 
НАРЕДБА № 

3 за 
определянето 

и 
администрир

ането на 
местните 

данъци, такси 

В Наредбата 
са определени 

по-нискък размер 
на такса „Битови 

отпадъци" за 
домакинсства с 

домашно 
компостиране 

Общински 
съвет 

Община 
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и цени на 
услуги на 

територията 
на община 

Каварна 

 Безвъзмездно 
предоставяне на 
домакинствата на 

контейнери за 
разделно събиране 

на отпадъци 
 
 

50 Бюджет на 
общината 
ПОС 2021-

2027г, 
безлихвен 

заем от 
ПУДООС 

 

Ежегодно 
до 2028г. 

Предотврат
ено 

депониране 
на 

рециклируе
ми 

отпадъци 
 

Брой 
предоставени 

контейнери 
на 

домакинстват
а през всяка 
от годините 

на 
програмата 

 

Броят на 
домакинствата, 

на които са 
предоставени 

контейнери е 500 
бр. 

 

Общини Домакинства 

 Изготвяне и 
прилагане на 
планове от 

общината за ПО в 
общински 

социални, здравни, 
образователни и 
други общински 

звена и 
предприятия, в т.ч. 

за ограничаване 
употребата на 
пластмасови 
продукти за 
еднократна 
употреба 

 

 

30 Бюджет на 
общината, 
отчисления 
по чл. 64 от 

ЗУО, 
ПОС 2021-

2027 

2022-

2028г. 

Предотврат
ени битови 
отпадъци 

от 
общински 
звена като 
пример за 

останалите 
организаци

и в 
общините 

 

Разработени 
планове/ 

изпълнени 
мерки 

Брой 
разработени и 

изпълнени 
планове 

Община Общински 
звена 

 Ограничаване на 
ползването на 

прибори за 
еднократна 

употреба при 
обществени 
мероприятия 

20 Бюджет на 
общината, 
отчисления 
по чл. 64 от 

ЗУО, 
ПОС 2021-

2027 

2022-

2028г. 

Предотврат
яване на 

образуване
то на 

пластмасов
и отпадъци 

 

Брой 
проведени 

събития 

Количество на 
събраните 

пластмасови 
отпадъци трябва 

да бъде 
намаляващо 

Община Общински 
звена 

 Изпълнение на 
непрекъснати 
целенасочени 
кампании за 

разясняване и 
предоставяне на 

10 ПОС 2021-
2027*; 

Бюджет на 
общината; 
отчисления 
по чл. 64 от 

2022-

2028г. 

Гражданите 
са 

запознати с 
ползите от 

ПО и 
възможните 

Брой 
реализирани 
кампании на 
на общинско 

ниво 
 

До края на 
програмата са 

проведени поне 
две кампании на 
общинско ниво 

 

Община НПО, медии, 

други 
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информация за ПО 
 

ЗУО действия от 
страна 

на 
домакинств

ата за 
прилагане 

на мерки за 
ПО в 

ежедневиет
о 
 

 Включване в 
информационните 

кампании на 
организациите за 

МРО по схемата за 
разширена 

отговорност на 
производителя на 
въпросите за ПО 

 

- В рамките 
на 

ежегодните 
бюджети за 
информаци

онни 
кампании 

на 
организаци

ите 
 

Ежегодно 
до 2028 

Проведени 
информаци

онни 
кампании 
от ОО с 

включена 
тематика за 

ПО 
 

Брой 
реализирани 
информацион
ни кампании 
с включени 
теми за ПО 
от всяка от 

организациит
е за МРО на 
територият а 
на общината 

 

Всички 
организации за 

МРО ежегодно за 
периода на 
програмата 
включват в 

информационнит
е си кампании 

въпросите за ПО 
 

Организации 
за МРО 

Община 

 Участие на 
общината в 

Европейската 
седмица за 

намаляване на 
отпадъците 

 

5 ПУДООС, 
бюджет на 
общината 

Ежегодно 
до 2028 

Разширява
не 

познанията 
на 

гражданите 
и на 

обществото 
като цяло 
за ползите 

от ПО и 
начините за 
прилагане 

на действия 
в 

ежедневиет
о в дома и 

на 
работното 

място 

Брой участия Участие всяка 
година 

МОСВ 

(за 
разпространя

ване на 
информация 

за 
инициативата 

и за 
обобщаване 

на 
информацият

а) 
 

Община 

 Повишаване на 
осведомеността 

относно практиките 
и поведението във 

връзка с 

25 ПОС 2021-
2027 

 

Ежегодно 

до 2028 

Населениет
о и бизнеса 

имат 
необходими

те знания 

Отправена 
покана от УО 
на ПОС 2021-

2027 

Всички проекти 
са изпълнени в 

срок 

МОСВ Община, 

НСОРБ 
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устойчивото 
потребление, 

кръговата 
икономика, 

мониторинга на 
отпадъците както и 
информационни и 

разяснителни 
кампании за 

заинтересованите 
страни и 

населението 
 
 

относно 
кръговата 
икономика, 
мониторинг

а на 
отпадъците 
и потоците 

от 
материали 

 

 Обучение, 
относно „зелени 

обществени 
поръчки" на 

служител/и от 
общинската 

аминистрация за 
възлагане на 
обществени 

поръчки 
 

2 Бюджет на 
общината 

2022-2028 Служители 
на 

общината 
са 

преминали 
обучения по 

темата за 
зелени 

обществени 
поръчки 

Брой обучени 
служители 

Към края на 
2026г. 5% от 

обществените 
поръчки са 

„зелени“ 

Община  
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V.2. Подпрограма за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци 

V.2.1. Въведение 

Програмата за устойчиво развитие до 2030г., приета от Общото събрание на 

Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г., поставя цел за 

намаляване наполовина на хранителните отпадъци на глава от населението в 

световен мащаб при търговията на дребно и потребителите, както и за 

намаляване на загубите на храни по веригите на производство и доставки до 2030 

г. Тези мерки следва да са насочени към предотвратяването и намаляването на 

хранителните отпадъци в първичното производство, преработването и 

промишленото производство, при търговията на дребно и разпространението по 

друг начин на храни, в ресторантите и заведенията за хранене, както и в 

домакинствата. 

 

Проучване на ЕК на данни от държавите членки на ЕС показва, че хранителните 

отпадъци в ЕС-28 възлизат на около 88 милиона тона. Тази оценка е за 2012 г. и 

включва както годни за консумация храни, така и негодни за консумация части от 

храните. Това се равнява на 173 килограма хранителни отпадъци образувани на 

човек в ЕС. Общите количества храни, произведени в ЕС за 2011 г., възлизат на 

около 865 кг/човек, което означава, че около 20% от общо произведените храни се 

превръщат в отпадъци. 

 

Предвид поставените цели на глобално ниво и значителното разхищение на храни 

в европейските страни, в Директива 2018/851 от 2018 г. за изменение на 

Рамковата директива за отпадъците от 2008 г., се призовава държавите от ЕС 

да намалят хранителните отпадъци на всеки етап от веригата на доставки на 

храни, да наблюдават нивата на хранителните отпадъци и да докладват за 

постигнатия напредък с цел постигане на целта за намаляване на хранителните 

отпадъци на територията на целия ЕС с 30 % до 2025 г. и с 50 % до 2030 г. 

Независимо, че посочените количествени цели не са задължителни, като се 

вземат предвид екологичните, социалните и икономическите ползи от 

предотвратяването на хранителните отпадъци, се изисква държавите членки да 
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въведат в своите програми за предотвратяване на отпадъците конкретни мерки за 

предотвратяване на хранителните отпадъци, включително информационни и 

образователни кампании, които показват начините за предотвратяване на 

хранителните отпадъци. Освен това държавите членки трябва да измерват 

напредъка в намаляването на хранителните отпадъци. За предотвратяване на 

хранителните отпадъци държавите членки следва да предвидят стимули за 

събиране на непродадените хранителни продукти на всички етапи от веригата на 

доставка на храни, както и за тяхното безопасно преразпределяне, включително 

на благотворителни организации. С цел намаляване на хранителните отпадъци от 

особено значение е да се повиши информираността на потребителите относно 

значението на датата на трайност („годно до“ и „най-добър до“). 

 

С цел измерване на напредъка по намаляване на хранителните отпадъци и 

улесняване обмена на добри практики в рамките на Съюза (както между 

държавите членки, така и между стопанските субекти в областта на храните), ЕК 

установи обща методика за такова измерване (делегирано Решение (ЕС) 

2019/1597 на Комисията от 2019 г. за установяване на обща методика и 

минимални изисквания за качество за еднаквото измерване на количествата 

хранителни отпадъци), както и формат за докладване на данни за хранителните 

отпадъци и за представяне на доклада за проверка на качеството (Решение за 

изпълнение (ЕС) 2019/2000 на Комисията от 2019 г. за установяване на формат 

за докладване на данни за хранителните отпадъци и за представяне на доклада 

за проверка на качеството в съответствие с Директива 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета). Въз основа на тази методика 

докладването на данните за равнищата на хранителните отпадъци трябва да се 

осъществява от всяка държава членка на годишна основа. 
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V.5.2. Ситуацията в Република България  

Политиката на страната по отношение на хранителните отпадъци е отразена в 

следните стратегически и нормативни документи:  

 Национален план за управление на отпадъците 2021-2028г., който включва 

мерки, както за третиране на хранителни отпадъци, така и мерки за 

предотвратяване на тяхното образуване, напр. мярка към общинските 

администрации за включване в общинските програми по управление на 

отпадъците на конкретни мерки за предотвратяване на образуването на 

отпадъци (в т.ч. и хранителни отпадъци).  

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата 

на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020г., 

който предвижда мерки, насочени към намаляване на депонираните 

биоразградими, в т.ч. хранителни отпадъци и конкретно за предотвратяване 

образуването на хранителни отпадъци, като например домашното 

компостиране.  

 Закон за храните. Глава четвърта - “Хранително банкиране“ от закона 

определя дейностите по хранителното банкиране, изискванията към 

производители и търговци на храни към начина на маркиране на храни, 

предназначени за даряване, както и изисквания за наличие на система за 

отчетност на операторите на хранителни банки.  

 
Съгласно разпоредбите на ЗУО, § 1, т. 51 от ДР „хранителни отпадъци“ са всички 

храни съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и 

на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и 

изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на 

Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури 

относно безопасността на храните, които са се превърнали в отпадъци. 

 

Съгласно чл. 50, ал. 5, т. 7 от ЗУО с мерките в НПУО за предотвратяване на 

отпадъците трябва да се намалява образуването на хранителни отпадъци в 

първичното производство, преработването и промишленото производство, при 
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търговията на дребно и разпространението по друг начин на храни, в 

ресторантите и заведенията за хранене, както и в домакинствата като принос към 

Целта за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации е 

намаляване с 50 на сто на разхищението на храни на глава от населението в 

световен мащаб при търговията на дребно и потреблението, както и намаляване 

на загубите на храни по веригите за производство и доставки до 2030 г.; 

 

 

Източник: данни на ИАОС и НПУО 2021-2028 

 

Общото количество на хранителните отпадъци в страната през 2018г. възлиза на 

близо 500 хил. тона, от които близо 57% са хранителните отпадъци с битов 

характер. Следва да се отбележи, че в количествата на последните не са 

включени потенциалните количества на хранителни отпадъци, които може да се 

предположи, че се съдържат в „ситна фракция<4см“ (която се отчита в 

Националната методология за морфологичен анализ на битовите отпадъци).  

На диаграмите по-долу са обобщени данните за образуване на хранителните 

отпадъци по сектори в България. 
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Източник: данни на ИАОС и НПУО 2021-2028 

 

Както се вижда от съпоставката, домакинствата са основният източник на 

образуване на хранителни отпадъци в страната, следвани от сектора на 

преработка и производство на храни. По тази причина намаляването на 

количествата хранителни отпадъци е необходимо да се предвидят по всички 

източници на образуване и най-вече хранителните отпадъци с битов характер и от 

преработка и производство на храни.  

Сравнителни данни, относно образуването на хранителни отпадъци са 

представени в доклада на Обединения център за изследвания на ЕК- 

„Предотвратяване на отпадъци в кръговата икономика: Анализ на стратегии и 

устойчиви цели. Пример хранителни отпадъци“ 2016 г. В таблицата по-долу е 

представена нормата на образуване на хранителни отпадъци на човек в ЕС и в 

България.  
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Количества образувани хранителни отпадъци 

Проучване Година Образувани хранителни 

отпадъци на човек 

(кг) 

14 ДЧ на ЕС 2012 127 

Република България 2016 94 

 

Съгласно НПУО 2021-2028 през 2017 г. са предоставени като дарение по-малко 

храни като количество, но с по-висока стойност, като основна причина за това е 

разпоредбата за маркирането на дарените храни, което предполага сериозен 

ангажимент от страна на бизнеса, свързан с влагане на допълнително ресурси – 

пари, време, човешки труд и съответно – с настъпването на нови разходи, 

произтичащи от допълнителната маркировка. В допълнение, когато става дума за 

храни с много кратък срок на годност, времето е критичен фактор и е важно 

храната бързо да достигне до нуждаещите се, безрисково и безопасно.  

 

Фондация “Българска хранителна банка” е регистрирана на 06.04.2017г. в 

Българската агенция по безопасност на храните като оператор, извършващ 

хранително банкиране. От 26.03.2019 г. в България като оператор на хранителна 

банка е регистрирано и Сдружение с нестопанска цел “ВЕРНИЯТ НАСТОЙНИК”. С 

помощта на мрежа от партньорски организации и доброволци в цялата страна 

храната се разпределя до хиляди нуждаещи се, но може да стане още по-

ефективна ако се преодолеят някои институционални и нормативни пречки. 

В изпълнение на изискванията на чл. 103, ал. 1 от Закона за храните, на интернет 

страницата на Българската агенция по безопасност на храните е достъпен 

публичен регистър на издадените разрешения за оператори на хранителна банка.  

 
Проблемът за предотвратяване и намаляване на загубата и разхищението на 

храна е важна част от политиката на всички страни. Затова е нужно да бъде 

приложен интегриран подход при разработването на политики, като се 

предприемат действия на всички нива – глобално, регионално, национално и 

местно. В тази връзка, по данни на Пресцентъра на Министерството на 
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земеделието, храните и горите (МЗХГ) от 11.09.2021г., страната ни предстои да 

приеме своята Национална програма за превенция и намаляване на загубите на 

храни с хоризонт 2021-2026 г., която има за цел да инициира дългосрочна 

политика, свързана с проблемите за разхищението им. Цитираната програма е и 

част от мерките, заложени в НПУО 2021-2028г. за разработване от МЗХГ. Също 

така е предвидено „Разработване и разпространение на ръководство за 

предотвратяване образуването на битови хранителни биоотпадъци“ от МЗХГ. 

За предотвратяване на хранителните отпадъци следва да се предвидят стимули 

за събиране на непродадените хранителни продукти на всички етапи от веригата 

на доставка на храни, както и за тяхното безопасно преразпределяне, 

включително на благотворителни организации. 

 

V.5.3. Цели и мерки за предотвратяване образуването на хранителни 

отпадъци за периода 2021-2028 г. 

Настоящата Подпрограма за предотвратяване образуването на хранителните 

отпадъци си поставя стратегическа и оперативна цел, съвместими с целите на 

Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 2021-2028 г. на 

община Каварна и адресира принципите и препоръките на европейското 

законодателство в областта на предотвратяване на хранителните отпадъци. По-

конкретно целите на настоящата програма са:  

Стратегическа цел  

Прекъсване на връзката между икономическия растеж и подобряване 

благосъстоянието на хората, от една страна и от друга страна - нарастването на 

образуването на хранителните отпадъци и свързаното с това вредно влияние 

върху здравето на хората и околната среда.  

Оперативна цел  

Намаляване на количеството на образуваните хранителни отпадъци.  

Действия/мерки  

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, които 

са представени в Плана за действие към настоящата програма. За всяка мярка са 

посочени срок за реализация, стойност и възможни източници на финансиране, 
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очакван резултат от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на 

напредъка и изпълнението на мярката, отговорни институции.  

Основните мерки са формулирани в резултат на прегледа на посочените в НПУО 

препоръки, насоки, законодателни актове на европейско ниво, на основата на 

преглед на добри практики в разглежданата област, а така също и на ситуацията в 

страната.  

Понастоящем в България няма внедрена методика за измерване на хранителните 

отпадъци с произход, различен от домакинствата. Също така на национално ниво 

няма действаща стратегическа рамка по отношение предотвратяване 

образуването на хранителните отпадъци със съответните мерки и действия, които 

да обхванат всички етапи на хранителната верига – първично производство, 

преработката на храни, търговията на едро и дребно, общественото хранене и 

домакинствата.  

Съгласно НПУО 2021-2028 в Подпрограмата за предотвратяване образуването на 

хранителните отпадъци са предвидени основно меки мерки. В преобладаващата 

си част те имат информационно-образователен и административно-регулаторен 

характер.  

 

Изпълнението на мерките ще допринесе за:  

 подобряване на качеството на информацията и проследяването по 

отношение на количествата образувани, повторно използвани, 

рециклирани и оползотворени хранителни отпадъци;  

 повишаване на осведомеността на обществото за проблема със 

загуба и разхищението на храни;  

 повишаване на информираността на различни целеви групи (НПО, 

бизнес, домакинства и др.) по отношение предотвратяване 

образуването на хранителни отпадъци;  

 стимулиране на даряването на храни.  

 

В Плана за действие са предложени и сключването на доброволни споразумения - 

между общината и представители на бизнеса, както и доброволни споразумения 
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между представители на бизнеса помежду им. Предимството на доброволните 

споразумения, както при всеки договор са, че резултатът е желан и от двете 

страни. Споразуменията са подходящи за дейности, за които е трудно или 

нецелесъобразно да се регулират със закон. Такова споразумение може да бъде 

между общината и браншова организация на бизнеса, напр. браншови 

организации на хотелиерите и ресторантьорите и да касае количеството 

изхвърляни хранителни отпадъци. Подобно споразумение може да се сключи и с 

представителите на търговските вериги на хранителни стоки относно третирането 

на храни с почти изтекъл срок на годност или за продажба на стоки в насипно 

състояние с цел избягване на отпадъци от опаковки. Сключването на доброволни 

споразумения с представители на бизнеса изглежда по-лесно за организиране, 

особено ако публичните власти подкрепят инициативата чрез предоставяне на 

подходяща информация. Става въпрос за това, че в редица предприятия като 

резултат от производствения процес се получават странични продукти, които ако 

не се реализират могат да станат отпадък, а същевременно са ценни за други 

цели. По-добрата информираност за параметрите на тези странични продукти 

може значително да подпомогне тяхната продажба. По този начин печели и 

продавачът, защото спестява разходи за депониране или преработване на своя 

страничен продукт, който той смята за отпадък, печели и купувачът, защото 

придобива суровина.  

 

Вследствие на биоразградимостта си хранителните отпадъци оказват силно 

въздействие върху околната среда, тъй като в процеса на биологично разграждане 

в депата за отпадъци отделят топлина, биогаз и замърсители в инфилтрата. 

Изследване, проведено за Европейската комисия, показва, че храната 

представлява 20-30% от емисиите на парникови газове, свързани с 

потреблението. Месото и птиците сами по себе си съставляват 12% от тези 

емисии, в сравнение с 5% от млечните продукти и 2% за плодове и зеленчуци. В 

този контекст, мерките за ограничаване на количеството на образуваните 

хранителни отпадъци са от съществено значение, което се потвърждава от 

следните факти: проведено проучване показва, че само по отношение на 
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въздействието върху парниковия ефект разхищаването на един хляб се равнява 

на изгарянето на 60W крушка за 30 часа. С количеството на водата, необходима за 

производството на 1 кг говеждо месо, един човек може да взима душ всеки ден в 

продължение на една година. Производството на един килограм говеждо месо 

също изисква около седем литра гориво, което се равнява на 60 км пътуване с 

автомобил. Резултатите от реализираните в гр. Брюксел пилотни проекти за 

предотвратяване образуването на хранителни отпадъци показват, че е възможно 

да се намалят тези количества до почти 80%, чрез информиране и въздействие 

върху навиците на потребителите при закупуването и съхраняването на храни.  
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План за действие към Подпрограма за предотвратяване на образуването на 

хранителни отпадъци 

Стратегическа цел Дейности 

(мерки) 

Бюд

жет 

хил. 

лв. 

Източници 

на 

финансира

не 

Срок за 

реализац

ия 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

      Текущи Целеви Водеща Партньор 

Прекъсване на 
връзката между 
икономическия 

растеж и свързаното 
с това вредно 
влияние върху 

човека и околната 
среда в резултат на 

образуването на 
отпадъци 

 

     Ежегодно за 
периода на 
програмата 
темпът на 

нарастване 
на 

хранителните 
отпадъци е 
по-малък от 

темпа на 
нарастване 

на БВП 

Средногодишно 
за периода на 

програмата 
темпа на 

нарастване на 
хранителните 

отпадъци е по-
малък от темпа 

на нарастване на 
БВП 

  

 Изпълнение 
на 

непрекъснати 
целенасочени 
кампании за 

разясняване и 
предоставяне 

на 
информация 

за ПО на 
хранителни 
отпадъци на 

общинско 
ниво, в т.ч. 

относно 
значението на 

"Най-добър 
до" и "Годен 

до" на 
търговските 
хранителни 

продукти 
 
 
 
 

3 Бюджет на 
общината, 
отчисления 
по чл. 64 от 

ЗУО, 
европейски 
програми 

2022-2028 Гражданите 
и бизнеса са 
запознати с 
ползите от 

ПО на 
хранителнит
е отпадъци 

и 
възможните 
действия за 

ПО на 
хранителнит
е отпадъци 

 

Брой 
реализирани 
кампании на 

общинско 
ниво 

 

До края на 
програмата са 

проведени поне 2 
кампании на 

общинско ниво 
 

Община Медии, 
друго 
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 Изготвяне и 
прилагане на 
планове от 

общините за 
ПО на 

хранителни 
отпадъци в 
общински 
социални, 
здравни и 

други 
общински 
звена и 

предприятия, 
общински 

пазари и др. 
където се 
образуват 

хранителни 
отпадъци 

 

3 Бюджет на 
общината 

2022-2028 Предотврат
ени 

хранителни 
отпадъци от 

общински 
звена като 
пример за 

останалите 
организации 
в общините 

 

Брой 
изготвени 
планове 

Брой изпълнени 
планове 

Община Общински 
звена 

 Изготвяне и 
прилагане на 
планове от 

общините за 
ПО на 

хранителни 
отпадъци в 
учебните 

заведения – 
училища, 

детски 
градини и др., 

целящи 
повишаване 

на 
осведоменост
та на децата 
чрез плакати, 

брошури и 
информация 

от учителите и 
активно 

участие на 
кухненския 
персонал 

 
 

3 Бюджет на 
общината 

2022-2028 Предотврат
ени 

хранителни 
отпадъци от 
образовател

ни 
институции 

 

Брой 
изготвени 
планове и 
проведени 
кампании 

Брой изпълнени 
планове и 
кампании 

Община Общински 
звена 

 Сключване на - - 2022-2028 Предотврат Брой Брой изпълнени Община Бизнес 
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доброволни 
споразумения 

- между 
общината и 

представител
и на бизнеса, 

както и 
доброволни 

споразумения 
между 

представител
и на бизнеса 
помежду им 

ени 
хранителни 
отпадъци 

 

сключени 
споразумения 

споразумения 
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V.3. Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и 

за рециклиране на битовите отпадъци   

 

Съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗУО системите за разделно събиране, повторна 

употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като 

минимум изпълнението на следните цели: 

1. най-късно до 1 януари 2020 г. 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 тегло на тези отпадъци; 

2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани 

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

отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.; 

3. най-късно до 31 декември 2025 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 55 на сто от общото тегло на 

тези отпадъци; 

4. най-късно до 31 декември 2030 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 60 на сто от общото тегло на 

тези отпадъци; 

5. най-късно до 31 декември 2035 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 65 на сто от общото тегло на 

тези отпадъци; 

6. най-късно до 31 декември 2035 г. количеството на депонираните битови 

отпадъци да е намалено до 10 на сто или по-малко от общото количество 

образувани битови отпадъци (по тегло). 

Целите по чл. 31, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗУО се постигат поетапно съгласно сроковете, 

определени в § 15 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО. 

Във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 целите по ал. 1 от ЗУО се изпълняват 

съвместно от всички общини в региона в съответствие с решението по чл. 26, ал. 

1, т. 6 от ЗУО за разпределение на задълженията между отделните общини за 
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изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО. В конкретния случай това е 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Добрич 

 

За изчисляване на целите по чл. 31, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗУО се взема предвид 

теглото на образуваните битови отпадъци, които са подготвени за повторна 

употреба или са рециклирани през съответната календарна година, като: 

1. теглото на подготвените за повторна употреба битови отпадъци е теглото на 

продуктите или компонентите на продукти, които са се превърнали в битови 

отпадъци и са били подложени на всички необходими дейности по проверка, 

почистване или ремонт, така че повторната им употреба да е възможна без 

допълнително сортиране или предварително третиране; 

2. теглото на рециклираните битови отпадъци е теглото на отпадъците, които, 

след като са били подложени на всички необходими дейности по проверка, 

сортиране и други предварителни дейности по отстраняване на отпадъчни 

материали, които не са обект на по-нататъшно третиране, и за да се гарантира 

висококачествено рециклиране, се включват в процес на рециклиране, при което 

отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества. 

3. количеството на отпадъчните материали, които са престанали да бъдат 

отпадъци в резултат на подготвителни дейности, преди да бъдат преработени, 

може да се отчита като рециклирано, когато тези материали са предназначени за 

последваща преработка в продукти, материали или вещества, които се използват 

за първоначалната им цел или за други цели. Престаналите да бъдат отпадъци 

материали, предназначени за използване като гориво или други средства за 

получаване на енергия или за изгаряне, насипване или депониране, не се отчитат 

за постигане на целите на рециклирането. 

 

Важна предпоставка за постигане на целите за намаляване количествата на 

депонираните отпадъци и увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци са и част от действията, предприети през последните 

години в това направление, а именно:  
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 ясно определената отговорност на общините за управление на 

битовите отпадъци, включително поставените цели за рециклиране;  

 определянето на задължителни количествени цели за подготовка за 

повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 

включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло; 

 въведеното законово изискване към административните, стопанските, 

образователните, търговските и други подобни обекти, които 

генерират битови отпадъци, да събират разделно отпадъците от 

хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал и да сключват договори за 

предаването им на лицензирани за такава дейност фирми и 

организации;  

 въвеждането на икономически инструменти, стимулиращи общините 

да подобрят показателите за рециклиране и оползотворяване на 

битовите отпадъци (отчисления за депониране на всеки тон битови 

отпадъци), като тези от тях, които изпълнят посочените цели за 

рециклиране на битовите отпадъци се освобождават от 50% от 

дължимите отчисления за депониране;  

 друг икономически стимул по отношение на осигуряване от общините 

на площадки за предаване на разделно събрани отпадъци от 

гражданите и фирми е освобождаването на общините от 

допълнително заплащане с 15% завишение на дължимите отчисления 

за депониране, за общини, които не изпълнят задължението си за 

осигуряване на посочената инфраструктура;  

 нормативно осигурената възможност общините да използват 

натрупаните суми от заплатените от тях отчисления за депониране за 

финансиране на инвестиционни разходи за рециклиране и друго 

оползотворяване на битовите отпадъци; 

 вече функционират инсталации за отделяне на полезните компоненти 

от битовите отпадъци като резултат от изграждането им посредством 

публично-частно партньорство между организациите по 
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оползотворяване за отпадъци от опаковки, както и финансово 

подпомагане чрез ПУДООС, на някои от тях.  

 проведени са обучителни програми за общините за запознаването им 

с нормативната уредба относно изискванията за рециклиране на 

битовите отпадъци и представяне на добри общински практики и 

препоръки в тази област.  

 

В Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци са предвидени мерки, които условно могат да 

бъдат класифицирани като инвестиционни мерки и неинвестиционни (меки) мерки.  

Инвестиционните мерки са насочени основно към реализация на проекти за 

изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, 

инсталации за рециклиране, инсталации за компостиране, създаване на центрове 

за подготовка за повторна употреба и др.  

„Меките” мерки са насочени към осъществяването на различни тематични 

проверки, провеждане на информационни и разяснителни кампании и обучения, 

различни нормативни промени и др.  

 

Приемането и прилагането на Национален стратегически план за поетапно 

намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за 

депониране 2010-2020 г., изигра съществена роля за прилагане на нов подход към 

биоразградимите отпадъци, увеличаване на количествата на рециклираните 

биоразградими отпадъци чрез създаване и постепенно разширяване на системите 

за разделно събиране и изграждане на инфраструктура за рециклиране на зелени, 

а в последните години - и за рециклиране на хранителни отпадъци, които до 

приемането на Плана почти изцяло се депонираха. Планът анализира и адресира 

и мерки за намаляване на депонирането на други потоци биоразградими отпадъци 

– основно хартия и картон, като количествата депонирани отпадъци от този вид 

също се намалиха чрез развитие на системите за разделно събиране и 

инфраструктурата за рециклиране и особено на отпадъците от опаковки от хартия 

и картон.  
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Приемането и прилагането на Национален стратегически план за поетапно 

намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за 

депониране 2010-2020 г., има значителен принос и към изпълнение на 

националните политики и планове в областта на климата, тъй като намаляването 

на количествата на депонираните биоразградими отпадъци е ключова мярка за 

смекчаване на измененията на климата чрез намаляване емисиите на парникови 

газове (метан) от сектор „отпадъци“. 

 
Oбщина Каварна използва общото регионално депо за отпадъци в землището на 

с. Стожер, община Добричка, където негодните за оползотворяване битови 

отпадъци се обезвреждат чрез депониране, а строителните отпадъци се 

рециклират. Рециклираните строителни отпадъци се оползотворяват чрез 

влагането им в обратни насипи, като междинен изолационен слой в депа за 

отпадъци или влагане в строежите за постигане на националните цели по чл.32 от 

ЗУО. Депото има изградени сепарираща и компостираща инсталации. 

 

Събраните отпадъци се транспортират в Претоварна станция за отпадъци - 

Балчик, разположена на 26 км от град Каварна. В Претоварната станция се 

извършва сепарация на годните за рециклиране отпадъци, които след това се 

предават на фирми за последващо оползотворяване, притежаващи съответните 

разрешителни документи по ЗУО. Частта от отпадъците, която е негодна за 

последващо оползотворяване се балира и се транспортира в Регионално депо 

Стожер за обезвреждане. На територията на Претоварната станция е изградена 

площадка за компостиране зелени отпадъци. 

 

В община Каварна към края на 2020г. са обхванати три населени места от 

системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки от хартия и метал, 

пластмаса и стъкло - гр. Каварна (10 627 жители), с. Септемврийци (410 жители) и 

с. Българево (1067 жители), което представлява 88% от населението на общината. 

Това е важна предпоставка за изпълнение на общинските цели по настоящата 

програма за рециклиране на поне 50% от битовите отпадъци до 2020 г. Към 
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момента на разработване на програмата ИАОС не е оповестила данните за 

събрани и рециклирани битови отпадъци за 2019 и 2020г. 

 

В приложения към НПУО са представени индикативни списъци на РСУО, в които 

могат да се изградят допълнителни модули за стабилизиране на биоразградимата 

фракцията към инсталациите за сепариране и инсталации за предварително 

третиране на отпадъци, като в тях не е включена община Каварна.  

 

В Приложение № 8 от НПУО „Индикативен списък на РСУО, в които e необходимо 

да се осигурят инсталации за третиране на биоразградими отпадъци във връзка 

със задълженията за разделно събиране на хранителните отпадъци“ е включен и 

регион Добрич. В случай на наличие на изградени инсталации на юридически лица 

за третиране на биоразградими отпадъци, общините е възможно да сключат 

договори с тях без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура 
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План за действие към Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци 

 

Стратеги

ческа 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюджет 

хил. лв. 

Източници 

на 

финансира

не 

Срок за 

реализац

ия 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

      Текущи Целеви Водеща Партньор 

Увеличав
ане на 

количест
вата на 

рециклир
аните и 

оползотв
орени 

отпадъц
и  
 

     2025 г. - 
мин.50% от 

общото 
тегло на 
битовите 

отпадъци да 
са 

подготвени 
за повторна 
употреба и 

рециклиране  
 

2030 г. - мин.55% 
от общото тегло 

на битовите 
отпадъци да са 
подготвени за 

повторна 
употреба и 

рециклиране  
 

  

 Изграждане 
на общинска 
площадка за 

безвъзмездно 
предаване на 

разделно 
събрани 

отпадъци от 
домакинстват

а, в т.ч. 
едрогабаритн
и отпадъци, и 

други 
разделно 
събрани 

отпадъци във 
всички 

населени 
места с 

население по-
голямо от 10 
000 жители 

или 
сключване на 

50 за 
площадка

/5 при 
сключен 
договор; 

 

Бюджет на 
общината 

2022 Наличие на 
площадка, 

даваща 
възможност 

на 
населениет

о да 
предава 

безвъзмезд
но 

разделно 
събрани 
отпадъци  

 

Брой 
изградени 
площадки 

1 изградена 
площадка в гр. 

Каварна 

УО на 
Програма 
"Околна 
среда" 

2021-2027  
 

Община 
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договор с 
фирма, 

притежаваща 
разрешение 

за тази 
дейност  

 

 Създаване на 
центрове за 

подготовка за 
повторна 

употреба и 
поправка, 
и/или друг 
начин за 

предотвратяв
ане на 

отпадъците  
 

10 Програма 
за околна 

среда 2021-
2027 г.  

 

2022-2024 Създадени 
центрове за 
подготовка 
за повторна 
употреба и 
поправка  

 

Брой 
изготвени 
проекти 

Брой създадени 
центрове за 

повторна употреба 
и поправка 

Юридическ
и лица 

Община 

 Изграждане 
на нови и 

разширяване 
на 

съществуващ
ите системи 
за разделно 
събиране на 

битови 
отпадъци  

 

50 ПОС 2021-
2027 

2022-2028 Изградени 
нови 

системи и 
разширени 
съществува
щи системи 
за разделно 

събиране 
на битови 
отпадъци  

 

Изготвена 
покана за 

обявяване на 
процедура за 
набиране на 

проектни 
предложения; 

обявена 
процедура за 
набиране на 

проектни 
предложения; 

брой 
подадени 
проектни 

предложения; 
брой 

сключени 
договори с 

бенефициент
и; брой 

приключени 
договори  

 

Брой приключили 
договори; брой 
изградени нови 
системи; брой 

разширени 
съществуващи 

системи  
 

Община, 
РСУО 

УО на 
ПОС 

 Широко 
информиране 

на 
населението 
за точните 

местонахожде
ния на 

1 Общински 
бюджет, 

отчисления 
по чл. 64 от 

ЗУО  
 

2022-2028 Обществен
остта е 

информира
на относно 
местонахож
дението на 
площадките 

Общината е 
публикувала 
на интернет 
страницата 

си 
информация 

за 

 Община  
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площадките 
за 

безвъзмездно 
предаване на 

разделно 
събрани 

отпадъци, вид 
и количество 

на 
отпадъците, 
които да се 
оставят на 

тези 
площадки и 

др.  
 

за 
безвъзмезд

но 
предаване 

на 
разделно 
събрани 

отпадъци и 
вида и 

количестват
а на 

отпадъците
, които 

могат да 
бъдат 

предавани  
 

местонахожд
ението на 

площадките 
за разделно 
събиране на 
отпадъци и 

вида и 
количествата 

на 
събираните 
отпадъци  

 

 Провеждане 
от общините 

на 
информацион
ни кампании 
за разделно 
събиране, 

подготовка за 
повторна 

употреба и 
рециклиране 
на битовите 

отпадъци като 
ресурси  

1 Бюджет на 
общината, 
ПОС 2021-

2027 

Ежегодно 
до 2028 

Гражданите 
и фирмите 

са 
информира
ни за реда, 
начина и 

ползите от 
разделното 
събиране и 
оползотвор

яване на 
битовите 
отпадъци  

 

Брой 
проведени 

информацион
ни кампании 

7 броя проведени 
кампании 

Община  

 Ежегодно 
провеждане 
на поне две 
кампании за 

разделно 
събиране на 
отпадъци от 
стара хартия 

и други 
материали 

(напр. в края 
и в началото  

 

1 Общински 
бюджети, 

отчисления 
по чл. 64 от 

ЗУО  
 

Ежегодно 
до 2028 

Допълнител
ни 

количества 
разделно 
събрани 
отпадъци 

от 
общината 

 

2 броя 
проведени 
ежегодни 

кампании за 
разделно 

събиране на 
стара хартия 

и други 
отпадъци  

 

14 броя проведени 
кампании 

Община Училища, 
Неправит
елствени 
организац

ии, 
Организа

ции по 
оползотво
ряване на 
отпадъци 

 Изготвяне на 
годишен план 

и годишен 
отчет за 

осъществяван
е на контрол 

- Бюджет на 
общината 

Ежегодно 
до 2028 

Одобрени 
годишни 

планове и 
годишни 
отчети за 

контрол по 

Брой 
одобрени 
планове и 

отчети 

7 броя плана и 7 
броя отчета 

Община  
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от общината 
за 

изпълнение 
на 

изискванията 
на 

общинските 
наредби за 
управление 

на 
отпадъците 

относно 
разделното 
събиране и 

подготовката 
за повторна 
употреба на 

битовите 
отпадъци  

 
 

нормативна
та уредба 

за  
управление 

на 
отпадъците 

 Осигуряване 
на 

необходимото 
техническо 
оборудване 

за 
общинските 

администраци
и, с което 

служителите 
отговарящи 

за 
отпадъците 

да извършват 
проверки  

 

5 Бюджет на 
общината 

12/2023 Повишена 
ефективнос

т и 
възможност 

за 
извършване 
на планови 

и 
извънплано
ви проверки  

 

Брой 
предоставено 
оборудване  

 

Техническото 
оборудване е 

повече спрямо 
това през 2020 г.  

 

Община  

 Осигуряване 
на 

инсталации 
за третиране 

на 
биоразградим

и отпадъци 
във връзка 

със 
задълженията 
за разделно 
събиране на 

хранителните 

- РСУО До 2028 Изпълнение 
на НПУО 
2021-2028 

Увеличаване 
на 

количествата 
рециклирани 

битови 
отпадъци 

Брой осигурени 
инсталации 

РСУО Общини 
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отпадъци“ в 
регион 
Добрич 
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V.4. Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради   

 

Строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради се 

характеризират с висок потенциал за рециклиране и повторна употреба, като 

някои от техните компоненти имат висока ресурсна стойност. Правилното 

управление на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради 

допринася за постигането на устойчивост и подобряване качеството на живот. По 

тази причина отпадъците от строителство и разрушаване са определени като 

ключов аспект в пакета за „Кръгова икономика“ на ЕС. Според РДО до 2020 г. 

подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 

материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване следва да се 

увеличи най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват незамърсени 

почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. Целите не са 

променени с приетата Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на 

Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно 

отпадъците. В националното законодателство заложената крайна цел за 

рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от 

строителство и разрушаване до 1 януари 2020 г. от най-малко 70 на сто от общото 

тегло на отпадъците също не е променяна и се запазва и за периода на НПУО 

2021-2028 г. 

 

Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети за 

постигане на тези цели до момента, а именно одобрени нормативни разпоредби в 

ЗУО и в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали от 2017 г. В тях са разграничени ясно 

отговорностите на общинските, регионалните и централните институции, като са 

поставени следните ключови изисквания:  

 Възложителят на инвестиционен проект е отговорен за изпълнението 

на целите за рециклиране на строителните отпадъци.  
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 Възложителят е длъжен да разработи План за управление на 

строителните отпадъци като задължителна част от строителната документация за 

инвестиционния проект за издаване на разрешение за строеж и се одобрява 

заедно с целия проект. Изпълнението на Плана за управление на строителните 

отпадъци осигурява проследимост на количествата на отпадъците от момента на 

тяхното образуване до предаването им за оползотворяване или крайно 

обезвреждане. Въвеждането на този механизъм улеснява осъществяването на 

контрол от страна на компетентните органи за изпълнение на изискванията на 

наредбата, както превантивно – на етап издаване на разрешение за строеж, така и 

последващо – при контрол на изпълнението на строителните дейности и в 

процедурата на въвеждане в експлоатация на обекта.  

 Възложителите на инвестиционни проекти, финансирани с публични 

средства, са отговорни за влагане в строежите на определен процент материали 

от рециклирани строителни отпадъци или материално оползотворяване в обратни 

насипи.  

 Възложителите на СМР и/или премахването на строежи извън 

предходната точка осигуряват селективното разделяне и материално  

оползотворяване на определени видове отпадъци в минимални количества.  

 

Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради на община Каварна 

съдържа както инвестиционни мерки, така и „меки“ мерки.  
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План за действие към Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

Стратегическа 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюдж

ет 

хил. 

лв. 

Източници 

на 

финансира

не 

Срок за 

реализац

ия 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни 

институции 

      Текущи Целеви Водеща Партньор 

Увеличаване на 
количествата на 
рециклираните 

и 
оползотворени 

отпадъци  
 

     Ежегодно - 
мин. 70% от 

общото тегло 
на 

строителните 
отпадъци са 

подготвени за 
повторна 
употреба, 

рециклиране и 
друго 

оползотворяв
ане  

Ежегодно - 
мин. 70% от 

общото тегло 
на 

строителните 
отпадъци са 

подготвени за 
повторна 
употреба, 

рециклиране и 
друго 

оползотворяв
ане  

  

 Разделно 
събиране и 

рециклиране на 
строителни 

отпадъци при 
общински 

строежи, вкл. в 
индустриални 

зони при 
доказана 

необходимост  
 

 Бюджет на 
общината, 

възложител
и 

2022-2028 Намален 
риск за 

околната 
среда и 

човешкото 
здраве от 
вредното 

въздействи
е на тези 

групи 
отпадъци  

 

Брой изготвени 
проекти за 
разделно 

събиране и 
рециклиране на 

строителни 
отпадъци  

 

Брой 
изпълнени 
проекти за 
разделно 

събиране и 
рециклиране на 

строителни 
отпадъци  

 

Община, 
възложит

ели 

 

 Прилагане на 
контрол за 

изпълнение 
изискванията 

на ЗУО относно 
строителните 
отпадъци и 

Наредбата за 
строителните 

отпадъци 
 

- - 2022-2028 Осъществе
н контрол 

В годишните 
планове за 

извършване на  
контролна 
дейност на 

компетентните 
органи са 
включени 
тематични 
проверки 
относно 

спазване на 
изискванията 

Спазени са 
всички 

изисквания на 
ЗУО и 

Наредбата  
 

Общини Възложит
ели на 

инвестици
онни 

проекти 
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за строителни 
отпадъци; брой 

извършени 
проверки; брой 

наложени 
санкции; брой 

съставени 
предписания  

 
 

 Включване в 
тръжните 

документи за 
ремонт, 

строителство 
на общински  

сгради, пътища 
и др. на 

изискването за 
влагане в 

строежите на 
рециклирани 
строителни 

материали и на 
изискването за 
оползотворяван

е на 
строителни 
отпадъци в 

обратни насипи 
 

- Бюджет на 
възложител

ите на 
обществени 

поръчки  
 

2022-2028 При ремонт 
и 

строителств
ото на 
сгради, 

пътища и 
др. се 
влагат 

рециклиран
и 

строителни 
материали, 

вкл. чрез 
оползотвор

яване в 
обратни 
насипи  

 

2022-2023 – 
2%; 

2024-2028 – 
2,5%; 

2028-2,5% Възложит
ели на 

обществе
ни 

поръчки 

Строител
и 
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V.5. Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

МРО   

С настоящата програма също се цели изпълнението на Цел 2: Увеличаване на 

количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци.  

Както беше посочено в „Анализ на състоянието и прогноза за вида, количествата и 

източниците на отпадъците, образувани на територията на общината, "масово 

разпространени отпадъци" са отпадъците, които се образуват след употреба на 

продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради 

своите характеристики изискват специално управление. Съгласно националното 

законодателство са поставени годишни количествени цели за рециклиране и 

оползотворяване на шест групи масово разпространени отпадъци.  

 Отпадъци от опаковки;  

 ИУМПС;  

 ИУЕЕО; 

 Отпадъчни масла и нефтопродукти; 

 Отпадъци от гуми;  

 Отпадъци от батерии и акумулатори. 
 
Целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, ИУМПС, 

ИУЕЕО и от батерии и акумулатори са заложени на общоевропейско ниво, а в 

България са поставени и се изпълняват национални количествени цели и за 

отпадъци от гуми и за отпадъчни масла и нефтопродукти. Целите за 

оползотворяване и рециклиране на шестте групи МРО на територията на цялата 

страна се изпълняват успешно на национално ниво чрез въведените схеми за 

разширена отговорност на производителя. Поставени са изисквания за ясно 

определяне на ролите на отделните заинтересовани страни, ефективността на 

разходите, определянето на вноските, които производителите заплащат, 

изисквания за прозрачност, както и системи за отчитане и ефективен контрол на 

дейността на схемите. 
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Заложените цели по рециклиране на МРО на национално ниво са следните: 

 

Група МРО Цели 

Отпадъци от опаковки До 2025 г.:  
65% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се рециклира, в т.ч. 
Пластмаси: 50% Дърво: 25% Черни метали: 70% Алуминий: 50% Стъкло: 
70% Хартия и картон: 75%  
До 2030 г.:  
70% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се рециклират, 
в.т.ч.:  
Пластмаси: 55% Дърво: 30% Черни метали: 80% Алуминий: 60%  

Стъкло: 75% Хартия и картон: 85%  
 

ИУМПС Ежегодно: ниво на повторна употреба и оползотворяване, не по-ниско от 
95% от теглото на всяко ИУМПС Ежегодно: ниво на повторна употреба и 
рециклиране, не по-ниско от 85% от теглото на всяко ИУМПС  
 

ИУЕЕО Ежегодно: разделно е събрано мин. 65% от средното тегло на пуснатото 
на пазара ЕЕО през предходните три години  
 

Отработени масла Ежегодно: мин. 40% от количеството масла, пуснати на пазара през 

съответната година 

ИУГ Ежегодно: не по-малко от 50% от количеството гуми, пуснати на пазара на 
РБ през текущата година се регенерират и/или рециклират  
 

Отпадъци от 
портативни батерии и 
акумулатори (ПБА)  
 

Ежегодно: разделно са събрани мин. 45% от пуснатите на пазара ПБА с 
изключение на ПБА, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или 
изпратени от територията на страната  
 

Отпадъци от 
индустриални батерии 
и акумулатори  
 

Ежегодно: разделно са събрани мин. 25% от пуснатите на пазара 
индустриални батерии и акумулатори  
 

Отпадъци от 
автомобилни батерии 
и акумулатори  
 

Ежегодно са събрани разделно 100% от пуснатите на пазара автомобилни 
батерии и акумулатори  
 

 

Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО, кметът на общината отговаря за 

организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на 

масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на 
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необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за 

предаване на масово разпространени отпадъци. 

Както вече беше споменато, Община Каварна има сключени договори със 

следните фирми за събиране на МРО: 

 организации по оползотворяване на отпадъци – „Рекобат“ АД (за 

НУБА); „Елтехресурс“ АД (за ИУЕЕО); „Екоколект“ АД (за 

опаковки и отпадъци от опаковки); 

 „Елбимекс“ ООД за събиране на ИУМПС; 

 „Евротран-Метал“ ООД за събиране на ИУГ; 

В Плана за действие към настоящата програма не са включени специфични мерки 

и дейности за подобряване на системите и достигане на целите относно 

рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, тъй като те са 

включени в Плана за действие към Подпрограмата за управление на опаковките и 

отпадъците от опаковки. 
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План за действие към Програма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на МРО 

 

 

Стратегическа цел/ 

Дейности 

(мерки) 

Бюджет 

хил. лв. 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

     Текущи Целеви Водеща Партньор 

Увеличаване на 

количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци 

     Постигане на 
целите по 

рециклиране на 
МРО съгласно 
нормативните 

изисквания 

  

Осъществяване на 
непрекъснат контрол върху 

работата на ООп-тата, с които 
общината има сключени 

договори 

- - Непрекъснат 
до 2028 

Постигане на 
целите за 

рециклиране на 
МРО 

Изпълнение на 
задълженията на 

общината 
съгласно ЗУО и 
нарастване на 

събраните МРО 

Ежегодно 
нарастващо 
количество 

събрани МРО 
съгласно 

нормативните 
изисквания 

Община ООП 

Постигане на споразумение с 
ООп за увеличаване на 

точките за събиране на МРО, 
вкл. провеждане на кампании 

за събиране на МРО в малките 
населени места 

- - Непрекъснат 
до 2028 

Постигане на 
целите за 

рециклиране на 
МРО 

Изпълнение на 
задълженията на 

общината 
съгласно ЗУО и 
нарастване на 

събраните МРО 

Ежегодно 
нарастващо 
количество 

събрани МРО 
съгласно 

нормативните 
изисквания 

Община ООП 

Провеждане на 
информационни кампании от 
страна на организациите за 

МРО по схемата за разширена 
отговорност на производителя  

- В рамките на 
ежегодните 
бюджети за 

информационни 
кампании на 

организациите 

Ежегодно до 
2028 

Проведени 
информационн
и кампании от 

ОО  

Брой 
реализирани 

информационни 
кампании от всяка 
от организациите 

за МРО на 
територият а на 

общината 
 

Всички 
организации за 

МРО ежегодно за 
периода на 

програмата са 

провели в 
информационни 

кампании  
 

ООп Община 
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V.6. Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки  

V.6.1. Въведение 

Необходимостта от разработването на настоящата подпрограма към Програмата 

за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО произтича от 

следните основни причини:  

1. Нормативно изискване - съгласно чл. 49, ал. 4, т. 13 от ЗУО, Националният план 

за управление на отпадъците трябва да съдържа отделна глава за управлението 

на опаковките и отпадъците от опаковки, включваща и мерки за предотвратяване и 

повторна употреба, а ПУО на общините се разработват в съответствие със 

структурата, целите и предвижданията на НПУО 2021-2028г. 

2. За разлика от останалите МРО, в управлението на отпадъците от опаковки 

общините имат значително по-активно участие и задължения като една от 

основните заинтересовани страни, което изисква много по-добра координация 

между всички участници в процеса на управление на отпадъците от опаковки. В 

случай че нямат сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци 

от опаковки, общините са длъжни да разработват и изпълняват сами програми за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки и да предоставят ежегодно 

информация на МОСВ в тази връзка. Както вече беше описано община Каварна 

има сключен договор с „Екоколект“ АД. 

3. Всички МРО, с изключение на отпадъците от опаковки, се образуват в резултат 

на употребата на самия продукт, пуснат на пазара, който след употребата се 

превръща в отпадък. Отпадъците от опаковки са резултатът от употребата на 

продукти, които са опаковани и именно опаковките, а не самите продукти са 

предмет на изискванията за рециклиране и оползотворяване. В допълнение, при 

опаковките става въпрос за изключително широк диапазон от опаковани продукти 

– десетки хиляди вида, от които се генерират отпадъците от опаковки, което 

допълнително усложнява организирането на системите за разделното им 

събиране.  

 

Количествените цели, които страната ни си поставя по отношение на 

рециклирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки през следващите 
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години, са посочени в Програмата за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на МРО. В допълнение към тези цели наскоро приетото 

европейско законодателство от пакета „Кръгова икономика“ поставя по-специални 

изисквания към едни от най-широко разпространените пластмасови опаковки, а 

именно пластмасовите бутилки за напитки за еднократна употреба. По-конкретно 

се поставя изискването всяка държава членка да гарантира, че:  

 от 2025 г. някои бутилки за напитки трябва да съдържат най-

малко 25% рециклирана пластмаса, а от 2030 г. - най-малко 30%.  

 държавите членки да осигурят разделното събиране с цел 

рециклиране на пластмасови бутилки за еднократна употреба до 

3 литра на ниво най-малко 77% до 2025 г. и до 2029 г. - 90%.  

 

V.6.2. Основни тенденции и изводи  

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е първата от всички 

системи за разделно събиране на отпадъците, създадена след приемането на 

Закона за управление на отпадъците през 2003 г. С приемането на Наредбата за 

опаковките и отпадъците от опаковки през 2004 г. и измененията ѝ впоследствие в 

националното законодателство се регламентира цялостната схема за управление 

на този поток отпадъци, която непрекъснато се разширява и подобрява 

ефективността си в годините.  

Специфичен показател, измерващ ефективността на работа на системата за 

управление на отпадъците от опаковки, е процентът на рециклираните отпадъци 

от опаковки спрямо генерираните. Средно за страните от ЕС стойността на този 

показател е 60,4% за 2008г. и 67,5% 2017 г. За страната ни този процент нараства 

от 50.3% през 2008г. на 65,6% през 2017 г., като от 2010 до 2017 г. стойността на 

показателя се движи около средната стойност на показателя за държавите от ЕС. 

През десетгодишния период 2008-2018г. България изпълнява, дори преизпълнява, 

целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки. Ежегодно 

ИАОС подготвят и публикуват на интернет страницата си доклад за степента на 

достигане на целите и за управлението на отпадъците от опаковки с богати 

информация и илюстрации, и на напълно достъпен за обществеността език. 
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Друг специфичен показател, измерващ ефективността на работа на системата за 

управление на отпадъците от опаковки, е количеството рециклиран отпадък на 

жител за година. За 2017 г. този показател за България е 42 кг/жител, като с всяка 

изминала година за последните десет години се увеличава процентът на 

рециклираните отпадъци от опаковки от общо образуваните. Средно за ЕС за 

същата година стойността на показателя е приблизително 120 кг/жител 

рециклирани отпадъци от опаковки, което е три пъти повече от стойността в 

България. 

През десетгодишния период 2008-2018 г. непрекъснато нарастват количествата на 

опаковките на опакованите стоки, пускани на пазара в страната, както е 

представено в следващата таблица: 

 

Количества опаковки (т.) 

 2008г. 2018г. 

Пластмаси 77 682 131 359 

Хартия/картон  

(вкл. композит.) 

87 077 168 840 

Метал 18 127 37 625 

Дърво 6 964 65 011 

Стъкло 109 362 90 950 

Други 2 997 3 708 

Общо 302 208 497 493 

Източник: НПУО 2021-2028 

 

През 2012 г. с приемането на новия ЗУО се въведе изискването ползвателите на 

търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в 

населените места с над 5 000 ж. и курортните места да събират разделно 

получените от дейността им отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси, 

дърво и метали на територията на обекта и да ги предават в съответствие с 

изискванията на наредбата по чл. 22 от ЗУО – общинските наредби за управление 
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на отпадъците. Изключение от посоченото изискване се допуска за населени 

места, в които няма изградена система за разделно събиране на същите отпадъци 

от домакинствата. 

Както вече беше описано община Каварна има сключен договор с „Екоколект“ АД – 

организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. 

 

От представените информация и данни на национално ниво могат да се 

формулират следните основни изводи:  

 В годините нараства както абсолютното количество на отпадъците от 

опаковки, така и относителният дял на отпадъците от опаковки в 

общото количество на образуваните битови отпадъци.  

 В резултат на създадената схема за разделно събиране и 

оползотворяване на отпадъците от опаковки, България е на 

средното ниво на рециклиране и оползотворяване на отпадъците 

от опаковки, и изпълнява заложените в европейското и 

националното законодателство цели.  

 България е с много по-благоприятна стойност на показателя 

генерирани отпадъци на жител в сравнение със 

средноевропейското ниво.  

 Няма въведени механизми и липсва информация доколко се 

изпълняват изискванията от ползвателите на търговски обекти, 

производствени, стопански и административни сгради да събират 

разделно отпадъците си от опаковки, а в това има голям потенциал 

за нарастване на количествата разделно събрани отпадъци от 

опаковки с високо качество.  
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V.6.3. Препоръки за ключови действия  

Като се вземат предвид тенденциите в страната по отношение на опаковките и 

отпадъците от опаковки, европейските политики относно кръговата икономика и 

ефективното използване на ресурсите, както и новоприетото европейско 

законодателство в разглежданата област е целесъобразно достиженията на 

създадената система за разделно събиране на отпадъците от опаковки, не само 

да се запазят, но и да се надграждат и развиват в следващите години. 

 

Общините следва да фокусират вниманието си върху прилагащите и контролните 

механизми за спазване на изискванията от търговски обекти, производствени, 

стопански и административни сгради да събират разделно отпадъците си от 

опаковки и да ги предават на оторизирани за целта лица за последващо 

рециклиране и оползотворяване. Това ще доведе не само до екологични ползи 

(нараснали количества разделно събрани отпадъци от опаковки), но и до 

намаляване на разходите на общините за третиране на битовите отпадъци поради 

намалени количества битови отпадъци, извозването и третирането на които 

общините трябва да финансират. 
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                   План за действие към Подпрограма за управление на опаковките и 

отпадъците от опаковки 

 

Стратегическа 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюдж

ет 

хил. 

лв. 

Източници 

на 

финансира

не 

Срок за 

реализац

ия 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

      Текущи Целеви Водеща Партньор 

Увеличаване на 
количествата на 
рециклираните 

и 
оползотворени 

отпадъци  

      Постигане на 
целите по 

рециклиране на 
МРО съгласно 
нормативните 

изисквания 

  

 Осъществяване на 
непрекъснат контрол 

върху работата на ООп-
тата за опаковки, с които 
общината има сключени 

договори 

- - Непрекъс
нат до 
2028 

Постигане 
на целите 

за 
рециклиран

е на 
опаковки и 
отпадъци 

от опаковки 

Изпълнение на 
задълженията 
на общината 

съгласно ЗУО и 
нарастване на 

събраните 
опаковки и 

отпадъци от 
опаковки 

Ежегодно 
нарастващо 
количество 

събрани 
опаковки и 

отпадъци от 
опаковки 
съгласно 

нормативните 
изисквания 

Община ООп 

 Засилване на 
прилагащите и 

контролните механизми 
за спазване на 

изискванията от 
търговски обекти, 
производствени, 

стопански и 
административни сгради 

да събират разделно 
отпадъците си от 
опаковки и да ги 

предават на оторизирани 
за целта лица за 

последващо 
рециклиране и 

оползотворяване 
 
 

- - Непрекъс
нат до 
2028 

Постигане 
на целите 

за 
рециклиран

е на 
опаковки и 
отпадъци 

от опаковки 

Изпълнение на 
задълженията 
на общината 

съгласно ЗУО и 
нарастване на 

събраните 
опаковки и 

отпадъци от 
опаковки 

Ежегодно 
нарастващо 
количество 

събрани 
опаковки и 

отпадъци от 
опаковки 
съгласно 

нормативните 
изисквания 

Община ООп 
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 Допълване на 
сключените договори с 

общината  за 
разширяване на 

системите за разделно 
събиране на отпадъците 

от опаковки с оглед 
новите цели за 
рециклиране и 

оползотворяване на 
отпадъците от опаковки, 

вкл. извършване на 
текущ анализ за 
необходимата 

техническа 
инфраструктура  

 

- Бюджет на 
организаци

ите за 
оползотвор

яване на 
отпадъците 
от опаковки  

 

2022-2028 Осигурена 
техническа 
инфраструк

тура за 
разширяван

е на 
системите 

за разделно 
събиране 

на 
отпадъците 
от опаковки 
и постигане 
на целите  

 

Осъществен 
анализ за 

необходимата 
допълнителна 

техническа 
инфраструктур

а  
 

Достигнати цели 
за 

оползотворяване 
и рециклиране на 

отпадъците от 
опаковки  

 

Организаци
и за 

оползотвор
яване на 
отпадъци 

от опаковки  
 

Община 

 Провеждане на ежегодни 
информационна 

кампания за 
предотвратяване 

отпадъците от опаковки, 
разделно събиране и 

рециклирането им  
 

- В рамките 
на 

ежегодните 
бюджети за 
информаци

онни 
кампании 

на 
организаци

ите 

Ежегодно 
до 2028 

Проведени 
информаци

онни 
кампании 

от ОО  

Брой 
реализирани 

информационн
и кампании  

Минимум 2 броя 

 
ООп Община 

 Увеличаване обхвата на 
системата за разделно 
събиране на опаковки и 
отпадъците от опаковки 

през летния сезон и 
включване на 

допълнителен график за 
тяхното извозване 

- В рамките 
на 

ежегодните 
бюджети за 
информаци

онни 
кампании 

на 
организаци

ите 

Ежегодно 
до 2028 

Постигане 
на целите 

за 
рециклиран

е на 
опаковки и 
отпадъци 

от опаковки 

Изпълнение на 
задълженията 

на ООп за 
увеличаване на 

събраните 
опаковки и 

отпадъци от 
опаковки 

Брой 
допълнителни 

точки за 
събиране на 
отпадъци от 

опаковки 

ООп Община 

 Осигуряване на 
временни съдове за 

разделно събиране на 
опаковки и отпадъците 

от опаковки по време на 
събития и фестивали, 

провеждани на 
територията на 

общината 

- В рамките 
на 

ежегодните 
бюджети за 
информаци

онни 
кампании 

на 
организаци

ите 

Ежегодно 
до 2028 

Постигане 
на целите 

за 
рециклиран

е на 
опаковки и 
отпадъци 

от опаковки 

Брой 
проведени 

събития 

Брой осигурени  
съдове и 
събрани 

количества 

ООп Община 
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V.7. Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните 

битови отпадъци  

Депонирането на отпадъци е на последно място в йерархията по управление на 

отпадъците. Усилията на местно ниво следва да бъдат насочени към по-добро 

управление на образуваните отпадъци на територията на общината и намаляване 

на количеството депонирани отпадъци. Това може да се осъществи с: 

 използване на регионалното депо, което отговаря на всички нормативни 

изисквания; 

 намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез увеличаване на 

количеството предварително третирани отпадъци и увеличаване на 

количеството отпадъци, които могат да бъдат рециклирани и 

оползотворени; 

 по проект №:BG16M1OP002-2.010-0021 ще бъде осъществена „Техническа 

рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна“ по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на 

процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по 

приоритетна ос 2 „Отпадъци“ по оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г. и ще се извършва последващ мониторинг съгласно нормативните 

изисквания; 

 предотвратяване на депонирането на опасни битови отпадъци чрез 

създаване на система за разделното им събиране; 

 

Част от мерките, свързани с подобряване на йерархията по управление на битови 

отпадъци (рециклиране и оползотворяване на биоразградимите и отпадъците от 

хартия, метал, пластмаса и стъкло и др.), както и на строителните отпадъци, 

включени в предходните програми, също имат голям принос за намаляване на 

количеството депонирани отпадъци. 

 

В резултат на изпълнението на програмата за намаляване на количествата и на 

риска от депонираните битови отпадъци се очаква до 2040 г. количеството на 
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депонираните битови отпадъци да се намали до 10% или по-малко от общото 

количество образувани битови отпадъци.  

 

В Приложение № 9 към НПУО 2021-2028 е представен „Индикативен списък на 

РСУО, в които могат да се изградят депа за битови отпадъци, допълнителни 

клетки и довеждаща инфраструктура“ и в него е включен регион Добрич. От 

направения анализ по-горе в настоящата програма е видно, че РСУО Добрич, вече 

е предприело мерки за изграждане на 2-ра клетка от регионалното депо и е 

възложено изготвянето на проект за изграждане на 3-та клетка.  
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План за действие към Програма за намаляване на количествата и на риска от 

депонираните битови отпадъци и други  

Стратегическа 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюдж

ет 

хил. 

лв. 

Източници 

на 

финансира

не 

Срок за 

реализац

ия 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

      Текущи Целеви Водеща Партньор 

Намаляване на 
количествата и 

на риска от 
депонираните 

битови 
отпадъци и 

други 
 

      До 2040 г. 
количеството на 

депонираните 
битови 

отпадъци да се 
намали до 10% 

или по-малко от 
общото 

количество 
образувани 

битови 
отпадъци 

 

  

 Изграждане на 
клетка 2 към 

регионалното депо 
 

4 213 РСУО 2021-2022 Осигурен 
капацитет 

за 
депониране 

на 
остатъчнит

е битови 
отпадъци 

 

Изградена 
клетка 2 

Намален риск за 
околната среда в 

резултат от 
депониране на 
отпадъци на 

депо, отговарящо 
на всички 

изисквания 
 

РСУО Община Добрич 

 Проектиране на 
клетка 3 към 

регионалното депо 

100 РСУО 2021-2022 Осигурен 
капацитет 

за 
депониране 

на 
остатъчнит

е битови 
отпадъци 

 

Изготвен 
проект 

Готовност за 
обявяване на 
обществена 
поръчка за 

изграждане на 
клетка 3 

РСУО Община Добрич 

 Изграждане на 
клетка 3 на 

регионалното депо 

4 200 РСУО 2022-2028 Осигурен 
капацитет 

за 
депониране 

на 
остатъчнит

е битови 

Изградена 
клетк 3 

Намален риск за 
околната среда в 

резултат от 
депониране на 
отпадъци на 

депа, отговарящи 
на всички 

РСУО Община Добрич 
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отпадъци 
 

изисквания 
 

 Завършване на 
проект за закриване 
и рекултивация на 
общинско депо за 
битови отпадъци 

 
 

1 126 ПОС 2014-
2020, 

ПУДООС, 
община 
Каварна 

2023 Закрито 
старо депо 

Брой 
приключили 

етапи по 
закриването 

Изпълнен проект Община
, РСУО 

 

 Доизграждане/ 
надграждане на 
регионалната 

система за 
управление на 

битовите отпадъци - 
при необходимост 

 

- Програма 
за околна 

среда 2021-
2027 г. и 

други 
източници 

на 
финансира

не, в 
съответстви

е с 
правилата и 
процедурит

е за 
финансира

не 
 

2022-2028 Осигурена 
необходима 
инфраструк
тура с цел 

намаляване 
на 

количествот
о 

депонирани 
битови 

отпадъци в  
РСУО 

Добрич 
 

Договорите за 
изпълнение на 
проектите са 
приключили с 

въведени в 
експлоатация 
инсталации; 

брой изградени 
инсталации 

 

Намалено 
количество 
депонирани 

битови отпадъци 
и постигнати 

цели към 
2030/2035 г. 

 

РСУО Общини 

 Създаване на 
общинска система за 
разделно събиране 

на опасните 
отпадъци от бита 

 

10 РСУО, 
общински 
бюджет 

2022-2028 Намален 
риск за 

околната 
среда от 

депонирани 
опасни 

отпадъци 
 

Брой 
създадени 

ситеми 

1 брой площадка 
в град Каварна 

Община Домакинства, бизнес 

 Обезвреждане на 
пестициди, 

намиращи се в 
стоманобетонни 
контейнери (ББ-

кубове) с нарушена 
цялост 

30 ПУДООС 12/2023 Обезвреден
и пестициди 

Процент 
обезвредени 
пестициди, 

намиращи се в 
ББ кубове 

Обезвредени 4 
броя ББ куба 

Община Изпълнител на проект 

 Изграждане на 
площадка за 

компостиране на 
зелени отпадъци на 

територията на 
община Каварна 

- Програма 
за околна 

среда 2021-
2027 г. и 

други 
източници 

на 
финансира

не, в 

2022-2028 Осигурена 
необходима 
инфраструк
тура с цел 

намаляване 
на 

количествот
о 

депонирани 

Намаляване на 
количествата 

зелени 
отпадъци, 
които се 

депонират 

1 брой изградена 
площадка за 

компостиране 
 

Община РСУО 
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съответстви
е с 

правилата и 
процедурит

е за 
финансира

не 
 

битови 
отпадъци 
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VI. Координация с други планове и програми 

VI.1. Координация с национални планове и програми 

Програмата за управление на отпадъците на община Каварна за периода 2021 – 

2028г. е в синхрон с националните цели, приоритети и мерки в областта на 

управление на отпадъците. При разработване на Програмата са взети предвид 

основните постановки на националните програмни документи, които определят 

националната политика в сектор отпадъци, в т.ч.: 

 

Национален план за управление на отпадъците 2021 – 2028г.   

НПУО има ключова роля за ефективното управление на отпадъците в Република 

България. С Плана се цели намаляване на вредното въздействие на отпадъците 

върху околната среда и здравето на населението, както и постигане на 

максимално ефективно използване на ресурсите,  разкриване на нови пазари и 

създаване на нови работни места. Важна част от Плана е създаването на 

максимално добри условия за предотвратяване образуването на отпадъци. 

Заложените цели на НПУО 2021-2028г. се основават на анализите и 

предвижданията, както на хоризонтални, така и на секторни планови документи. 

По този начин изпълнението на НПУО ще допринесе за постигането на целите на 

други национални планови документи, както е посочено в настоящия раздел. 

 

Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 (НПР БЪЛГАРИЯ 2030) 

Националната програма за развитие България 2030 е приета с Протокол № 67 на 

Министерския съвет от 02.12.2020г. Тъй като Националната програма за развитие 

България 2030 е рамков стратегически документ от най-висок порядък в 

йерархията на националните програмни документи, детерминиращ визията и 

общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното 

управление, разработването на НПУО 2021-2028 г. и на всички програми към него, 

както и ПУО на община Каварна, адресира в най-висока степен съотносимите към 

него стратегически цели, водещите области (оси) на развитие и поставените  

национални приоритети. 
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Отчетена е визията на НПР БЪЛГАРИЯ 2030, в която е посочено, че през 2030 г. 

България е държава с висок жизнен стандарт и конкурентноспособна, 

нисковъглеродна икономика. Намаляването на депонирането на отпадъци е пряко 

свързано с намаляването на емисиите на парникови газове, а 

конкурентоспособността на икономиката е обусловена от ресурсната 

производителност – един от трите индикатора на Стратегическата цел „Ускорено 

икономическо развитие“ в НПР БЪЛГАРИЯ 2030. 

Поставените цели и предложените програми в ПУО 2021-2028 г. на община 

Каварна водят пряко до  постигане на целевата стойност на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 

за подобряване на показателя ресурна ефективност чрез мерките за 

предотвратяване образуването на  отпадъците, повторна употреба, рециклиране и 

друго оползотворяване на отпадъците вместо използването на първични 

суровини. 

Една от петте оси на развитие, заложени в НПР БЪЛГАРИЯ 2030 е „Зелена и 

устойчива България“, в рамките на която са определени  три национални 

приоритета, първият от които е: „Кръгова и нисковъглеродна икономика“. В НПР 

БЪЛГАРИЯ 2030 специално се подчертава, че фокус ще бъде поставен върху 

преминаването от депониране към предотвратяване, повторна употреба, 

рециклиране и оползотворяване на голямата част от формираните отпадъци в 

индустриалните процеси и бита. Тяхното рационално и отговорно използване ще 

бъде основна предпоставка за подобряването на околната среда и за постигането 

на устойчив ръст на икономиката. Поради това, че икономиката на България е най-

ресурсоемката в рамките на общността, фокусът ще бъде поставен върху 

трансформирането на икономиката на страната в кръгова. Ще бъдат предприети 

действия за повишаване на нормата на кръговото (вторично) използване на 

материалите в икономиката. С цел постигането на по-добри резултати ще бъде 

осъществено въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни 

технологии. Внедряването на екоиновационни дейности, включително нови 

екологични продукти и технологии, ще заема важно място при подкрепата за 

предприятията от различни програми.  
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В НПР БЪЛГАРИЯ 2030 се предвидени и ключови действия:  

 при управлението на отпадъците да бъде увеличен делът на 

компостираните био отпадъци и рециклираните битови, производствени и 

строителни отпадъци.  

 Да бъдат предприети мерки за подобряване на достъпа на гражданите и 

бизнеса до системите за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, 

като се надграждат и разширяват съществуващите изисквания.  

Според НПР България 2030 ще  бъде осигурено предоставянето на финансови 

стимули за подпомагане на разделното събиране на отпадъци, както и за 

употребата на рециклирани суровини. За постигане на по-добра ефективност на 

рециклирането и повишаване на количествата рециклирани битови отпадъци ще 

бъде въведено допълнително задължително разделно събиране на 

биоотпадъците и отпадъците от текстил. Ограничаването на депонирането ще 

продължи да бъде стимулирано и чрез задължителните и до момента отговорност 

на производителите по отношение на масово разпространените отпадъци, с фокус 

върху повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на 

многократната употреба. Същевременно ще продължи приоритетно 

рекултивацията на депата за битови отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, като ще се предприемат мерки за предотвратяване на 

незаконното изхвърляне на отпадъци и произтичащото замърсяване. Посочените 

приоритети и ключови действия са конкретизирани като мерки в Плановете за 

действие към програмите на НПУО 2021-2028 г., а пряко свързаните с дейността 

на община Каварна са залегнали в настоящата ПУО. 

 

Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 

(2018 – 2024 г.), приета с Решение № 334 на Министерския съвет от 

07.06.2019г. 

Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 – 

2030г.), приета с Решение № 541 на Министерския съвет от 13.09.2019 г. 

Двете национални програми в сектор „Въздух“ предвиждат мерки в сектор битово 

отопление – преминаване от традиционни към алтернативни отоплителни 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Air_new/Natzionalna_programa_podobriavane_KAV_2018-2024.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Air_new/Natzionalna_programa_podobriavane_KAV_2018-2024.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Air_new/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Air_new/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0.pdf


208 

 

решения (природен газ и топлофикационни мрежи), както и алтернативни уреди 

(печки на твърдо гориво, отговарящи на стандартите за екодизайн). Изпълнението 

на мерките от двете програми води пряко до предотвратяване и намаляване на 

образуването на битови отпадъци от пепел и сгурия, които се депонират. 

Изпълнението на мерките подпомага и постигането на европейските политики, 

заложени и в НПУО 2021-2028 г. за предотвратяване образуването на отпадъци, 

които нямат потенциал за рециклиране, каквито отпадъци са сгурията и пепелта от 

битовото отопление с твърди горива. 

 

Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 

2013-2020 г., одобрен с Решение № 439 от 1 юни 2012 г. на Министерски съвет 

С Третия план за действие по изменение на климата се залагат основите на 

преход към нисковъглеродно и ресурсно-ефективно развитие на страната ни. 

Въпреки, че в абсолютни стойности емисиите на парникови газове от сектор 

отпадъци са намалели с почти 28% спрямо базовата 1988 година, Сектор 

„Отпадъци” генерира емисии на парникови газове в страната с дял около 6-8% 

през последните години. Емисиите на парникови газове от депонираните битови 

отпадъци представляват около 77% от общото количество емитирани парникови 

газове от Сектор „Отпадъци”, а от третирането на отпадъчни води - около 22%.  

Анализите показват, че добив и оползотворяване на газ от депата не се 

практикува у нас и целият метан от депата се емитира в атмосферата или (в редки 

случаи) се изгаря. Също така, Планът констатира, че при третирането на 

отпадъчните води в големи ПСОВ (обслужващи над 50 000 ж.) е технологично 

възможно и икономически целесъобразно произвеждането на топлинна и 

електроенергия от отделяния при стабилизирането на утайките в метан танкове 

биогаз за покриване на основната част от енергийните нужди на станциите. До 

момента, обаче, това се извършва само в 4 станции в страната.  

Ето защо основните мерки за сектор „Отпадъци“ в Третия национален план по 

изменение на климата са насочени към ограничаване на депонирането на битови 

отпадъци, преустановяване на експлоатацията на депа, неотговарящи на 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Treti_nacionalen_plan_za_deistvie_po_izmenenie_na_klimata986648423b859d3217cae8640e285724.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Treti_nacionalen_plan_za_deistvie_po_izmenenie_na_klimata986648423b859d3217cae8640e285724.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Treti_nacionalen_plan_za_deistvie_po_izmenenie_na_klimata986648423b859d3217cae8640e285724.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Treti_nacionalen_plan_za_deistvie_po_izmenenie_na_klimata986648423b859d3217cae8640e285724.pdf


209 

 

изискванията и закриване на депата с преустановена експлоатация, улавяне и 

изгаряне на биогаза от утайките от ПСОВ.  

НПУО 2021-2028г. допринася за постигане целите на Националния план по 

изменение на климата, тъй като намаляването на депонирането на отпадъците 

чрез тяхното предотвратяване, повторна употреба и рециклиране са част от 

мерките за нисковъглеродно развитие не само на национално, но и на 

международно ниво. 

 

Национален план за действие за управление на устойчивите органични 

замърсители в България 2020-2030 г. 

Към момента на разработване на НПУО 2021-2028 г. и съответно на ПУО на 

община Каварна се изготвя Национален план за действие за управление на 

устойчивите органични замърсители в България 2020 г. - 2030 г. (НПДУУОЗ, 

България, 2020-2030г.). По своята същност той е продължение и актуализация на 

първите два национални плана за управление на устойчивите органични 

замърсители в България, като освен 22-те УОЗ вещества, са обхванати и новите 6 

УОЗ вещества, включени в Стокхолмската конвенция в периода 2013-2017г.  

Инвентаризацията на УОЗ, различни от пестицидите, показва, че на територията 

на България се спазват забраните за производство, внос, износ на УОЗ, съгласно 

разпоредбите на Стокхолмската конвенция и Регламента за УОЗ. 

В новия НПДУУОЗ ще бъдат включени и мерки, които да намалят и предотвратят 

вредното влияние на опасни отпадъци върху околната среда и човешкото здраве 

чрез редица мерки, като например предотвратяването на пускането на пазара, 

употребата и износа на УОЗ чрез упражняването на контрол, което предотвратява 

образуването на отпадъци, съдържащи УОЗ, укрепване на лабораторната мрежа 

чрез създаването и акредитирането на аналитична лаборатория за определяне 

съдържанието на УОЗ в изделия и отпадъци, което е предвидено в разработвания 

нов план за УОЗ; укрепване административния капацитет относно УОЗ и др. 

мерки. По този начин синергията между двата плана ще подобри управлението на 

опасни отпадъци, съдържащи УОЗ, както и предотвратяването на образуването на 

отпадъци, съдържащи УО. 
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Национални програми, финансирани от Европейски фондове за периода 

2021-2027 г. 

Постигането на целите на НПУО 2021-2028 г., което ще подпомогне постигането на 

целите и индикаторите на НПР БЪЛГАРИЯ 2030, както по - горе е представено, се 

предвижда да се осъществи чрез конкретни мерки, част от които се предлага да се 

подкрепят от национални програми за периода 2021-2027г., финансирани от 

европейски фондове, в т.ч. програмата за околна среда, програмата за 

конкурентоспособност и иновации в предприятията, програмата за научни 

изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, 

програма храни и основно материално подпомагане, програма за развитие на 

човешките ресурси, програма за развитие на селските райони. Програмите са в 

начален етап на разработване и се очаква да адресират по подходящ начин 

мерките, включени в НПУО 2021-2028 г., в съответните приоритети на посочените 

програми. 

 

VI.2. Координация с общински планове и програми 

Програмата за управление на отпадъците на община Каварна 2021-2028г. не е 

изолиран документ. Нейното разработване е координирано, както с националните, 

така и с общинските програмни документи, като разбира се са отразени 

спецификите, приоритетите и потребностите на общината в сферата на 

управление на отпадъците. 

За правилното и ефективно стратегическо планиране в публичния сектор, в т.ч. и 

на общинско ниво, има значение връзката между отделните стратегически 

документи. Това допринася да бъде проследена съвместимостта на целите в 

отделните програмни документи и да не се допусне противоречие.  

В съответствие със Закона за местното самоуправление и местната 

администрация общинският съвет определя политиката за развитие на общината 

във връзка с осъществяването на дейностите, свързани с общинското имущество 

и предприятия, общинските финанси, данъци и такси, устройството и развитието 

на територията, опазването на околната среда и устойчивото ползване на 
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природните ресурси, образованието, здравеопазването, културата, социалните и 

комуналните дейности и т.н. Той одобрява стратегии, програми и планове за 

развитие на местните общности, които отразяват и националните и европейските 

политики. Общинската програма за управление на отпадъците е елемент от 

цялостната система за планиране на развитието на общината, региона и страната, 

поради което при разработване на ПУО е направена взаимовръзка с други 

програмни документи и необходимостта от координация с изпълнението им.  

В случая са взети предвид предвижданията на свързани пряко или косвено 

програмни документи на регионално и общинско ниво, като: 

 

 План за интегрирано развитие на община Каварна 2021 – 2027г.; 

Общинският план за развитие определя рамката за развитие в посочения 

програмен период, като интегрира икономическите, екологичните, социалните и 

инфраструктурните аспекти на желания устойчив и балансиран растеж на 

територията на общината и дефинира стратегически и специфични цели, 

приоритети и мерки. 

 

 Програма за опазване на околната среда на община Каварна 2021 – 

2028г. 

Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Каварна за 

периода 2021-2028г. поставя основните цели и задачи на Общината в областта на 

опазване на околната среда. ПООС е ключов инструмент за подобряване 

състоянието на околната среда, чрез който целенасочено са планирани и 

подробно разписани конкретните дейности, които Общината ще предприеме за 

посочения времеви диапазон. 

Координацията на подпрограмите и мерките, предвидени в ПУО с горецитираните 

планове и програми допринасят за постигане на националните и регионални цели 

за развитие на Р.България. 
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VII. Система за наблюдение, отчет и контрол на изпълнението на ПУО на 

община Каварна 2021 – 2028г. 

 

Общинските програми за управление на отпадъците следва да са съгласувани с 

НПУО 2021- 2028г. 

 

VII.1. Система за наблюдение, отчет и контрол на изпълнението на НПУО 

2021-2028г. 

В национален план всеки стратегически документ, освен да бъде разработен като 

се спазва методологията на стратегическото планиране, следва да бъде 

реализиран съобразно предварително поставените цели, срокове и ресурси. 

Поради това за държавната политика в областта на управление на отпадъците, 

наблюдението и оценката на НПУО са ключови етапи от цялостния процес на 

планиране, с оглед навременно предприемане на действия за преодоляване на 

възникващи проблеми при реализацията на мерките и постигане на програмните 

цели, а при необходимост - предприемане на действия за актуализация. 

Необходимостта от прилагане на система за мониторинг и оценка на НПУО е 

предвидена като изискване в ЗУО. Съгласно чл.49, ал.4, т. 20 от закона, НПУО 

следва да съдържа:  система за отчет и контрол на изпълнението, а съгласно 

т.21 - система за оценка на резултатите и за актуализация на плана. 

Националната програма за предотвратяването на образуването на отпадъци е 

част от НПУО, поради което отчетът и контролът, оценката на резултатите от 

изпълнението на програмата и актуализацията при необходимост на програмните 

мерки, се извършват едновременно с аналогичните системи за другите програми 

от НПУО. 

Системата за отчет и контрол представлява процес на наблюдение 

/мониторинг/ и събиране и анализиране на информация, свързана с изпълнението 

на мерките от дадена програма. От съществено значение е да се гарантира, че 

информацията е събрана по един организиран и планиран начин и през редовни 

интервали. Осъществяването на контрол за изпълнение на програмните мерки и 

достигане целите на програмата означава да има определени органи, пред които 
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се отчита това изпълнение и които имат компетенциите да одобрят коригиращи 

действия при необходимост от актуализация на програмата. 

Системата за оценка на резултатите от изпълнението на дадена програма, 

включва действия, които да осигурят, необходимата информация за изготвянето 

на междинни оценки, както и за окончателната оценка на степента на изпълнение 

на целите на дадена програма. Тези оценки следва да съдържат анализ на 

причините за проблеми при изпълнението им. 

Системата за отчет и контрол на изпълнението на НПУО представлява 

система на текущо наблюдение (мониторинг) чрез събиране на информация за 

изпълнението на отделните мерки, заложени в програмите на НПУО 2021-2028 г. и 

отчет за степента на тяхното изпълнение. За всяка една от мерките в отделните 

програми са посочени очаквани резултати от изпълнението ѝ, както и индикатори 

за текущо и изпълнение и целеви индикатори за мярката. Именно за посочените 

резултати и конкретно определени индикатори следва да се събира необходимата 

информация в рамките на системата за отчет и контрол на НПУО. В допълнение 

към изпълнението на текущите и целевите индикатори за всяка мярка ще се 

наблюдава и спазването на предвидения график и степента на изразходване на 

ресурсите.  

Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при 

прилагането на НПУО за периода 2021-2028 г. ще се извършват въз основа на 

следните мерки и индикатори:  

 

Мерки и индикатори за наблюдение и контрол/ 

мерна единица 

Отговорен 

орган 

Брой изпълнени проекти за предотвратяване образуването 

на отпадъци, вкл.: 

 Количество депонирани отпадъци – по видове, 

тона/год. 

Общини 

РИОСВ 

ИАОС 

Брой изпълнени проекти за изграждане инсталации за 

рециклиране на разделно събрани битови отпадъци 

(различни от биоотпадъци, опасни и производствени), вкл.: 

Общини 

РИОСВ 

ИАОС 
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Мерки и индикатори за наблюдение и контрол/ 

мерна единица 

Отговорен 

орган 

 Количество рециклиран отпадък, тона/год.  

Брой изпълнени проекти за рециклиране и оползотворяване 

на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на 

сгради, вкл.: 

 Количество рециклиран отпадък, тона/год. 

 Количество получени продукти, тона/год.  

Общини 

РИОСВ 

ИАОС 

Брой изпълнени проекти за рециклиране и оползотворяване 

на МРО, вкл.: 

 Количество рециклирани МРО, тона/год. 

 Количество получени продукти, тона/год.  

Общини 

РИОСВ 

ИАОС 

Брой изпълнени проекти за намаляване на количествата и 

риска от депонираните битови отпадъци, вкл.: 

 Брой изградени депа за битови 

отпадъци/допълнителни клетки и друга площадкова 

инфраструктура 

 Брой закрити и рекултивирани общински депа за 

битови отпадъци 

Общини 

РИОСВ 

ИАОС 

 

Информация за напредъка за изпълнение на мерките от програмите на НПУО ще 

се събира от съответните институции и организации, които са посочени като 

водещи, отговорни, за изпълнението на съответната мярка. Всяка от тези 

институции ще определи отговорно координационно звено от структурата си, което 

да събира информация от останалите звена на тази институция за напредъка на 

изпълнение на мерките от тяхна компетентност, причините за неизпълнение или 

за изоставането в изпълнението на мерките, включително дължащи се на 

партньорите, както и предложения за корективни действия при необходимост. 

Координационното звено, по вътрешни за съответната институция или 

организация правила, ще събира и систематизира информация от всички звена, 

които имат отношение към изпълнението на конкретните програмни мерки. 
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 Координационното звено на водещата институция или организация ще изготвя 

доклад до МОСВ, който ще бъде изпращан най-късно до края на месец февруари 

на годината, следваща отчетната година.  

Информацията, свързана с текущото наблюдение на изпълнението на всички 

мерки от НПУО ще се събира и обобщава на годишна база от Дирекция 

"Управление на отпадъците и опазване на почвите" на МОСВ. За целите на 

системата за отчет и контрол на изпълнението на мерките от програмите на 

НПУО, Дирекцията ежегодно ще систематизира и обобщава в доклад напредъка 

по изпълнение на мерките до края на месец март на годината, следваща 

отчетната година.  

МОСВ ежегодно ще изпраща писмо до водещите за изпълнение на отделните 

мерки институции и организации, в което да им се съобщават сроковете и 

формата за предоставяне на необходимата отчетна информация.  

За да се улесни събирането и обобщаването на ежегодната информацията от 

РСУО и общините за изпълнението на мерките от НПУО, ежегодно МОСВ ще 

изпраща в началото на всяка година въпросник, по който РСУО и общините 

да събират и да отчитат пред МОСВ необходимата информация за 

изпълнението на мерките, за които не се събира информация чрез 

интегрираната национална информационна система за управление на 

отпадъците.  

Ежегодният доклад за изпълнението  на програмните мерки от НПУО ще се 

одобрява от министъра на околната среда и водите, след разглеждането му от 

Колегиум на МОСВ. 

Съгласно изискванията на чл.49 ал. 11 от ЗУО министърът на околната среда и 

водите ще внася в Министерски съвет отчет за изпълнението  на НПУО на всеки 

три години след първоначалното му одобрение от Правителството.  

 

VII.2. Система за наблюдение, отчет и контрол на изпълнението на ПУО на 

община Каварна 

Съгласно чл. 52, ал.1 и ал.2 от ЗУО, Кметът на община разработва и изпълнява 

програма за управление на отпадъците за територията на съответната община, 
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като програмата е неразделна част от Общинската програма за околна среда. 

 

В съответствие с НПУО и „Методическите указания за разработване на общински/ 

регионалнипрограми за управление на отпадъците“, одобрени м. Септември 

2021г., процесът на наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на 

общинските ПУО, следва да включват: 

 

 Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците; 

 Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на 

отпадъците; 

 Процедура за актуализация на програмата. 

За всеки стратегически документ е важно наблюдението и оценката на 

изпълнението, които са ключови етапи от цялостния процес на планиране, с оглед 

проследяване на изпълнението на предварително поставените цели, срокове и 

ресурси и навременно предприемане на действия за преодоляване на възникващи 

проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост - извършване на 

актуализация. 

Прилагане на система за наблюдение, отчет и оценка на Националния план за 

управление на отпадъците е предвидено като изискване в ЗУО. Съгласно чл.49, 

ал.4, т. 20 от Закона, НПУО следва да съдържа система за отчет и контрол на 

изпълнението, а съгласно т.21 - система за оценка на резултатите и за 

актуализация на плана. Тъй като ЗУО изисква общинските програми за 

управление на отпадъците да се разработват в съответствие със структурата на 

НПУО, такава система трябва да бъде разработвана и включена и в общинската 

програма за управление на отпадъците. В допълнение, член 52 от ЗУО поставя 

рамкови изисквания към разработването на програми за управление на 

отпадъците от общините.  

Поставени са следните най-общи изисквания по отношение на наблюдението, 

отчета и контрола: 

- програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или 

нормативните условия 
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- кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския 

съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година. 

Предвид горното, програмата за управление на отпадъците на общината трябва 

да включва раздел, който да описва: 

■ Как ще се извършва текущото наблюдение на изпълнението на програмата. 

■ Каква е процедурата за отчитане и контрол по изпълнение на програмата. 

■ При какви обстоятелства ще се актуализира програмата, в какъв времеви 

интервал и кой отговаря за актуализацията. 

За да се включи тази информация, общината трябва да определи каква ще е 

системата за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението й. 

 

VII.2.1. Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на 

отпадъците 

 

Наблюдението на общинската програма за управление на отпадъците може да се 

определи като процес на системно събиране и анализ на информация, относно 

хода на изпълнение на включените в програмата мерки.  

За всяка мярка или група от мерки в отделните подпрограми към ПУО са посочени 

очаквани резултати от изпълнението й, както и индикатори за текущо изпълнение 

и целеви индикатори. Именно за посочените резултати и конкретно определени 

индикатори се събира необходимата информация в рамките на системата за 

наблюдение, отчет и контрол.  

В допълнение към изпълнението на текущите и целевите индикатори, за всяка 

мярка се наблюдава и спазването на предвидения график и степента на 

изразходване на ресурсите. 

Наблюдението на изпълнението на ПУО включва няколко важни аспекта: 

 

 На първо място, при изграждане на системата за наблюдение, отчет и 

контрол е необходимо да се извърши ясно разпределение на 

отговорностите.  

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинската 
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ПУО. Той следва да определи звеното в структурата на общинската 

администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията 

за изпълнение на включените в програмата мерки, както и за изготвяне на 

годишния отчет за изпълнение на програмата.  

Такива функции обикновено са възложени на отдела в специализираната 

общинска администрация, който изпълнява основните функции за управление на 

отпадъците.  

Ясно трябва да са определени и отговорностите на другите вътрешните звена и на 

външните за администрацията структури, които ще предоставят информация, 

както и обхвата на данните и периодичността, с която това ще се извършва. 

 

 Вторият аспект се отнася до събиране на информация за проследяване на 

напредъка на изпълнението на програмните цели.  

Необходимо е да се определят обхватът на информацията, която ще се 

събира, източниците на данни и графикът за предоставяне на информацията. 

Обхватът и източниците на необходимите данни се определят от включените в 

програмата цели и мерки и избраните индикатори за изпълнение на мерките и 

за постигане на програмните цели.  

В етапа на избор на мерки и индикатори за тяхното изпълнение е необходимо 

внимателно да се подберат индикатори, защото добрата формулировка на 

целите и резултатите не винаги гарантира, че те могат да бъдат правилно 

измерени. Индикаторите следва да са релевантни към целите в програмата, 

приемливи, надеждни, лесни за измерване (т.е. да не изискват много ресурси и 

да използват достъпни информационни източници) и сравними (особено важен 

критерий с оглед нормативното изискване за докладване на целите за някои 

видове отпадъци на регионално ниво). 

Осигуряването на достатъчно и надеждни данни в единен формат за 

образуване, състав, събиране, оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъците е от съществено значение за проследяване на напредъка при 

постигане на целите и осъществяване на контрол по изпълнение на мерките. 

За целта е целесъобразно да се изготвят въпросници (формуляри), които ще се 
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попълват от звената, които имат отношение към изпълнение на включените в 

програмата мерки. В този смисъл е целесъобразно общината да разработи и 

прилага единна информационна система за отпадъците.  

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

информираността, развитието на социалните нагласи и участието на 

населението и бизнеса при изпълнение на мерките за отпадъците, 

целесъобразно е общината да обмисли възможността за събиране на 

качествени данни за нивото на разбиране и участие на различни групи от 

населението в изпълнение на включените в програмата мерки. Това може да 

стане чрез социологически проучвания или анкетни допитвания. 

По отношение на график за предоставяне на информацията, свързана с 

текущото наблюдение на изпълнението на ПУО, минималното изискване е тя 

да се събира, систематизира и обобщава на годишна база.  

Сроковете за събиране и систематизиране на данните трябва да са съобразени 

с нормативно изискваните срокове за отчети и доклади, с цел постигане на 

ефективност и ефикасност на процеса. ЗУО изисква кметът на общината да 

представя годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на 

отпадъците за предходната година до 31 март на текущата година, а РСУО да 

представят годишни отчети за изпълнение на целите по чл. 31 от ЗУО до 10 

март на следващата година. Поради това е подходящо събирането и 

систематизирането на информацията за предходната година да се извърши до 

края на месец февруари. 

 

 На трето място, системата за наблюдение, отчет и контрол на изпълнението 

на програмата трябва да включва действия, които да осигурят 

необходимата информация за междинни оценки и окончателна оценка на 

степента на изпълнение на целите, както и механизъм за анализ на 

причините за евентуални проблеми при изпълнението им и за актуализация 

при необходимост. 

 

Като административен подход е възможно в програмата да се предвиди кметът на 
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общината да издаде заповед за утвърждаване на вътрешни правила, които 

подробно да описват отговорностите на всички структурни звена в общината за 

набиране на съответната информация със съответните срокове, както и за 

обобщаването и подготовката на годишен отчет пред общинския съвет за 

изпълнението на общинската ПУО. 

 

VII.2.2. Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на 

отпадъците 

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

общинският съвет.  

Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и обществеността за 

изпълнението на програмата през предходната календарна година. За целта той 

изготвя Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците за 

предходната година. Отчетът се представя в срок до 31 март, като копие от 

отчета се изпраща на РИОСВ, а самият отчет се публикува на интернет 

страницата на общината.  

 

Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна 

година е да се проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират 

необходимите промени или адаптиране на програмата за текущата година. 

Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и се препоръчва да включва графики, 

фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и 

целите. Това е необходимо за по-добро разбиране на съдържанието от страна на 

неспециалисти в областта на отпадъците - както общински съветници, така и 

широката общественост. Целесъобразно е годишният отчет за изпълнение на 

програмата за управление на отпадъците да се изготвя в следния формат: 

1. Въведение 

2. Общи условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия 

в общината 

3. Действия, предприети от общината за осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението: 
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 създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни; 

 преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на 

програмата през съответната година, и предприетите мерки за 

преодоляването им; 

 резултати от извършени оценки и тематични допитвания към 

края на отчетната година. 

4. Напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата 

5. Заключение 

Приложения 

 

Въведението включва уводни бележки, в които се обяснява основанието за 

изготвяне на отчета, за кого е предназначен отчетът, какви са целите на отчета и 

пояснение как е структуриран. Може да се включат и други важни съображения 

във връзка с изпълнение на програмата за управление на отпадъците в отчетния 

период. 

Основната част от документа е отчетът за изпълнение и в нея се 

представят: 

 

 промени в средата за изпълнение през отчетната година; 

  описание на предприетите от общината действия за мониторинг и контрол 

по изпълнение на програмата, вкл. проведени оценки и/или допитвания до 

населението; 

  постигнатия напредък по изпълнение на целите и мерките въз основа на 

включените в програмата индикатори за изпълнение и анализ на тяхното 

изпълнение, както и причините за неизпълнение. Описанието на напредъка 

по изпълнението на целите и мерките се структурира в съответствие с 

целите, включени в общинската/регионалната програма за управление на 

отпадъците. Всяка подпрограма с мерки се отнася към определена цел в 

програмата, така че изпълнението на мерките в отделните подпрограми се 

докладва към съответната цел в програмата. 
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В заключителната част се представят изводи от анализа на изпълнението и 

предложения за промени или адаптиране на програмата за текущата година в 

случай на необходимост. 

 

В приложение в табличен формат се докладва напредъкът по изпълнение на 

индикаторите, разработени за постигане на специфичните цели в програмата за 

управление на отпадъците, който е основата за текстовата част на отчета за 

напредъка по изпълнение на програмата. За целта общината може да ползва 

табличния формат, използван в Плана за действие за всяка подпрограма на 

приетата програма, или друг подходящ формат. 

 

VII.2.3. Процедура за актуализация на програмата 

Член 52, ал.3, т.2 от ЗУО поставя най-общи изисквания по отношение на 

актуализацията на разработените от общините програми за управление на 

отпадъците - програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или 

нормативните условия. Необходимост от актуализация на общинската програма за 

управление на отпадъците може да възникне по различни причини: 

 в резултат от въздействието на "външни" фактори - например промени 

в изискванията на европейското и българското законодателство, които 

налагат промяна в поставените в програмата стратегически и специфични 

цели и в съответните програмни мерки; 

 в резултат на фактори, свързани с изпълнението - значително 

изоставане в изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък 

за постигане на целевите индикатори, въпреки изпълнението на 

програмните мерки, което налага прилагането на допълнителни мерки към 

вече приетите или замяна на някои от приетите мерки, които не дават 

очаквания предварително резултат. 

 

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

програми за управление на отпадъците за изпълнение на националните цели, 

които страната докладва пред ЕК, общините да предвидят междинна оценка на 
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програмите си след тригодишен срок на изпълнение, която ще посочи 

тенденциите и степента на изпълнение на програмните цели. 

 За разработените общински програми за периода до 2028 г., какъвто е 

случаят на ПУО на община Каварна, е подходящо това да стане след края на 

2024 г.  

В съответствие с изводите от междинната оценка може да се извърши 

актуализация на програмата, ако се налага. Ако обаче в резултат на промени в 

обстоятелствата се налага да се направи актуализация в друг времеви период, то 

тя може да се извърши по всяко време от изпълнението на 

общинската/регионалната програма за управление на отпадъците.  

Процедурата за актуализация на общинската програма за управление на 

отпадъците следва процедурата за разработване и одобрение на програмата.  

 

Актуализацията на програмата също трябва да премине през обществени 

консултации и да се приложи законодателството за екологична оценка на 

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

публикува за информация на обществеността.
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VIII. Използвана литература 

1. Методическите указания за разработване на общински/регионални програми 

за управление на отпадъците, издадени със заповед № РД-883/23.09.2021г. 

на министъра на околната среда и водата;  

2. Национален план за управление на отпадъците 2021-2028г.; 

3. Национален план за действие за управление на устойчивите органични 

замърсители в България 2020-2030 г.; 

4. Национални програми, финансирани от Европейски фондове за периода 

2021-2027г.; 

5. Национална програма за развитие на България 2030;  

6. Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 

(2018 – 2024г.), приета с Решение № 334 на Министерския съвет от 

07.06.2019г.; 

7. Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 – 

2030г.), приета с Решение № 541 на Министерския съвет от 13.09.2019 г.; 

8. План за интегрирано развитие на община Каварна 2021 – 2027г.; 

9. Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци, 

включваща и национална програма за предотвратяване на хранителните 

отпадъци, които са част от НПУО 2021-2028г.; 

10. Национален стратегически план за поетапно намаляване на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020г.; 

11. Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 

2011-2020 г.;  

12. Програма за управление на отпадъци на община Каварна 2014-2020г.; 

13. Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 

2013-2020 г., одобрен с Решение № 439 от 1 юни 2012 г. на Министерски 

съвет. 

 

 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Air_new/Natzionalna_programa_podobriavane_KAV_2018-2024.pdf
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