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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

EК Европейска комисия  

ЕС Европейски съюз 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

ПУО Програма за управление на отпадъците 

ОПОС Оперативна програма околна среда 

НПУО Национален план за управление на отпадъците 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

НСИ Национален статистически институт 

НПО Неправителствена организация 

ООп Организация по оползотворяване на отпадъци 

ЗОЗЗ Закон за опазване на земеделските земи  

ОПФ Общински поземлен фонд 

ЗУО Закон управление на отпадъците 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация  

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 

ЕО Екологична оценка 

ОПР Общински план за развитие 

ПУП Подробен устройствен план 

ОУП Общ устройствен план 

РДО Рамкова Директива за отпадъците 

ДР Допълнителни разпоредби 

ТБО Твърди битови отпадъци 

ЕГО Едрогабаритни отпадъци 

ПОО Предотвратяване образуването на отпадъци 

МРО Масово разпространени отпадъци 

ОСР Отпадъци от строителство и разрушаване 

Зелени отпадъци Растителност, растения, зеленчуци, др. 

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 

ИУЕEО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

ИУГ Излезли от употреба гуми 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 

РСУО Регионална система за управление на отпадъците – регион Луковит 

РЦУО Регионален център за управление на отпадъци – Луковит 

ПС Претоварна станция 

ЦР Център за рециклиране 

ПЧП Публично-частно партньорство 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води  

SWOT Анализ за силните, слабите страни, възможностите и заплахите 

ОбС Общински съвет 

БВП Брутен вътрешен продукт 

РОП Разширена отговорност на производителя 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА 

„Програмата за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016-
2020г.“ е изготвена от „ЕкоПро Консулт“ ЕООД в съответствие с изискванията на 
Заданието, съгласно Договор рег. №98-00-627/28.04.2016г. „Изготвяне на Програма за 
управление на отпадъците и Програма за опазване на околната среда на Община 
Червен бряг”. 

Програма за управление на отпадъците (ПУО) е важен документ за прилагането 
на законодателството по управление на отпадъците на местно ниво. Програмата е 
съобразена с изискванията на чл.52, ал.3, т.1 и ал.5 от ЗУО и е неразделна част от 
„Програмата за опазване на околната среда на община Червен бряг 2016-2020г.” 

I.1.	 Основание и подход за разработване на Програмата 

ЗУО въвежда изискванията на Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС в 
българското законодателство и регламентира мерките и контрола за защита на околната 
среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното 
въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на 
цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността 
на това използване. 

„Програмата за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016-
2020г.“ е основен инструмент за прилагане на законодателството и регионалната 
политика за управление на отпадъците на общинско ниво. Тя е разработена в 
съответствие със структурата, целите и предвижданията на новия „Национален 
план за управление на отпадъците за периода 2014-2020г.“ и „Национална 
програма за предотвратяване на образуването на отпадъци“ - съществена част от 
Националния план, даваща нови насоки и предвиждания, взети предвид съгласно 
чл.52, ал.4 от ЗУО, изискванията на ЗООС и ЗУО и всички подзаконови актове, 
произтичащи от ЗУО. 

По своята същност програмата е стратегически документ и при изготвянето ѝ е 
приложена методология на стратегическо планиране, която определя и основните 
технологични етапи при разработването й: 

 Предварителна подготовка - създаване на ясна и последователна 
организация на процеса по разработване, съгласуване и приемане на 
стратегическия документ; информиране на обществеността; 

 Анализ на настоящото състояние – идентифициране на заинтересованите 
страни и изготвяне схема за консултации; събиране, обработка и анализ на 
данни в аспектите по-долу; и Изготвяне на прогнози; 
- Проучване на основни законодателни и стратегически документи; 
- Генерирани отпадъци; 
- Технологична обезпеченост; 
- Институционален капацитет; 
- Организационни схеми и финансови механизми; 
- Информационно-разяснителна политика във връзка с отпадъците; 
- Информационна обезпеченост на системата за управление на отпадъците в 

общината; 
 Планиране на целите и мерките за изпълнение в Общината. 
При разработването на програмата са взети предвид следните нормативни актове 

и национални програмни и методически документи: 
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 „Закон за управление на отпадъците” (ДВ бр.53 от 13.07.2012г. и 
последващи изменения), както и наредбите произтичащи от него; 

 „Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020г.“ и 
„Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци“, 
като част от него, приет с Решение № 831/22.12.2014 г. на МС на Република 
България; 

 „Методическите указания за разработване на общински програми за 
управление на отпадъците”, утвърдени със Заповед №РД – 211/31.03.2015г. 
на министъра на околната среда и водите; 

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

 „Национален стратегически план за управление на отпадъците от 
строителство и разрушаване на територията на РБългария за периода 
2011-2020г.“; 

I.2. Времеви хоризонт 
ПУО на община Червен бряг е разработена за периода 2016-2020г. Срокът на 

Програмата съвпада с периода на програмиране и ползване на европейските структурни 
и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г. и с периода на действие на 
„Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020г.“. 

I.3. Обхват и съдържание на ПУО 
Основното предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент за 

общината за планиране и аргументиране на най-ранен етап на необходимите ресурси, 
мерки и действия с цел предоставяне от общината на необходимите качествени услуги 
по управление на отпадъците за населението и бизнеса и подобрение управлението на 
отпадъците в съответствие с общоевропейската йерархия при управлението на 
отпадъците. 

Програмата съдържа основни анализи и оценка, изводи, стратегически и 
оперативни цели, набор от мерки за реализация, наблюдение и актуализация. 
Разработването на анализите се базира на официална статистическа информация, 
стратегически документи в общината и региона и изводи от проведените консултации. 

Въз основа на съществуващата практика по управление на отпадъците и 
идентифицираните проблеми в общината, както и съобразно изискванията на 
националното законодателство и регионалната политика, програмата има следната 
структура и съдържание в съответствие с „Методическите указания за разработване 
на общински програми за управление на отпадъците”, утвърдени със Заповед №РД – 
211/31.03.2015г. на министъра на околната среда и водите: 

 Основни изводи от анализа на състоянието на управлението на отпадъците; 
 SWOT анализ – стратегически анализ отразяващ силните, слабите страни, 

възможностите и заплахите; 
 Цели – очертаване на основните стратегически цели в програмата; 
 План за действие (подпрограми) с мерки за постигане целите и индикатори за 

напредък изпълнението на мерките, относно: 
 Предотвратяване образуването на отпадъци; 
 Разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна 

употреба и рециклиране на БО от хартия, метали пластмаса и стъкло; 
 Разделно събиране и достигане на целите и изискванията на НПУО за 

биоразградимите и биоотпадъците; 
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 Прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушаване на сгради; 

 Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО; 
 Подобряване управлението на другите потоци отпадъци (вкл. утайки от 

ПСОВ, опасни битови отпадъци и др.) и намаляване на риска за околната 
среда от депата за отпадъци; 

 Закриване и рекултивация на депа с преустановена експлоатация; 
 Прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността 

по въпросите на управление на отпадъците; 
 Координация на ПУО с други общински и регионални планове и програми; 
 Система за наблюдение, контрол и отчитане изпълнението на общинската 

програма за управление на отпадъци; 
 Приложения, в които са представени: 
 Подробни анализи с препоръки и изводи за състоянието на управлението 

на отпадъците на територията на община Червен бряг, както следва за: 

- Анализ на действащите нормативни и програмни документи в 
контекста на правата и задълженията на общините по управление на 
отпадъците – основни аспекти и ангажименти на общината; 
нормативна уредба на местно ниво определяща задълженията на 
общинската администрация; обобщени изводи и препоръки; 

- Анализ на основните потоци отпадъци, генерирани от населението – 
битови, утайки ПСОВ и строителни отпадъци от ремонт на жилищни 
сгради – количества, тенденции, норма на натрупване; обобщени 
изводи и препоръки; 

- Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците – 
площадки, съоръжения и инсталации за третиране на БО; съдове и 
техника за събиране и транспортиране на БО; обобщени изводи и 
препоръки; 

- Анализ на институционалния капацитет – правомощия, отговорности 
в сферата на управление на отпадъците; обобщени изводи  и 
препоръки; 

- Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за 
обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното 
възстановяване – съществуващо състояние на общинските депа; 
обобщени изводи и препоръки; 

- Анализ на организационните схеми и форми на управление на 
отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси за 
услуги – организационни схеми за управление на отпадъците; 
икономически инструменти и стимули; обобщени изводи  и 
препоръки; 

- Анализ на информирането на обществеността по въпросите на 
управление на отпадъците – стратегическия подход на общината в 
тази насока; информационни и образователни дейности в общината; 
обобщени изводи и препоръки; 

- Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и 
дейностите с отпадъците – информационно обезпечаване в общината, 
относно количества и потоци отпадъци и дейности по тяхното 
управление; обобщени изводи и препоръки; 
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 Изготвяне на прогнози за образуването на отпадъците; 

I.4. Основни цели и резултати от изпълнението на ПУО 
Основната цел на „Програмата за управление на отпадъците в Община Червен 

бряг за 2016-2020г.“ е да допринесе за бъдещото устойчиво развитие на общината, чрез 
определяне на необходимите мерки за системата за управление на отпадъците на 
местно ниво. Тази система ще доведе до намаляване въздействията върху околната 
среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използване 
на отпадъците като ресурс, увеличаване отговорностите на замърсителите и 
стимулиране на инвестиции в областта на управление на отпадъците. Програмата за 
управление на отпадъците е напълно съобразена с националното законодателство в 
сектор „Отпадъци“. Програмата съдържа следните основни количествени цели, за 
постигането на които са предвидени подпрограми с мерки. 

Основни количествени цели за сектор „Отпадъци“ за община Червен бряг 

Отпадъчни потоци Година Цели 

1. МРО 

Отпадъци от опаковки 2020 

56% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 
оползотворяват;  
54,9% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 
рециклират; 

ИУМПС 2020 

Мин. 95% от теглото на всяко ИУМПС, прието на площадки за 
събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване се 
оползотворява;  
Мин. 85% от теглото на всяко ИУМПС, прието на площадки за 
събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване се 
рециклира; 

ИУЕЕО 2020 
Разделно е събрано мин. 65% от средното тегло на пуснатото 
на пазара ЕЕО през предходните три години; 

Отпадъци от 
отработени масла 

2020 
Мин. 40% от количеството масла, пуснати на пазара през 
съответната година; 

Отпадъци от гуми 2020 

Оползотворено мин. 65% от количеството гуми, пуснати на 
пазара през предходната година;  
Рециклирано е мин. 50% от количеството гуми, пуснати на 
пазара; 

Отпадъци от 
портативни батерии и 
акумулатори (ПБА) 

2020 
Разделно са събрани мин. 45% от пуснатите на пазара ПБА с 
изключване на ПБА, които са били пуснати на пазара, но са 
изнесени или изпратени от територията на страната; 

Отпадъци от 
автомобилни батерии и 
акумулатори 

2020 
Разделно са събрани 100% от пуснатите на пазара автомобилни 
батерии и акумулатори; 

2. Биоотпадъци 

2016 - 
2019 

Разделно са събрани и оползотворени - мин. 25% от 
количеството на битовите биоотпадъци образувани в регион 
Луковит през 2014г.; 

2020 
Разделно събрани и оползотворени - мин. 50% от количеството 
на битовите биоотпадъци образувани в регион Луковит през 
2014г.; 

3. Отклоняване на 
битови биоразградими 
отпадъци от депата 

2020 
До 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани 
в регион Луковит през 1995г.; 

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

2016 Рециклиране на мин. 25% от общото им тегло; 
2018 Рециклиране на мин. 40% от общото им тегло; 

2020 Рециклиране на мин. 50% от общото им тегло; 

5. Строителни 2016 Повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 
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отпадъци – от 
ремонтни дейности на 
домакинствата и от 
строителни дейности, 
на които община 
Червен бряг е 
Възложител на 
строителни дейности 

материали от неопасни строителни отпадъци - най-малко 35% 
от общото тегло на отпадъците; 

2018 
Повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 
материали от неопасни строителни отпадъци - най-малко 55% 
от общото тегло на отпадъците; 

2020 
Повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 
материали от неопасни строителни отпадъци - най-малко 70% 
от общото тегло на отпадъците; 

2016-
2019 

Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични 
средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани 
строителни материали или на третирани СО за материално 
оползотворяване в обратни насипи, в количества съгласно 
посочените в Приложение №10 към чл.13, ал.1 и 2 от 
„Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали“; 

2020 

Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични 
средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани 
строителни материали или на третирани СО за материално 
оползотворяване в обратни насипи, както следва: 

- За строителство на сгради - 2 на сто от общото 
количество вложени строителни продукти; 

- За строителство на пътища - 10 на сто от общото 
количество вложени строителни продукти; 

- За рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на 
пътища - 3 на сто от общото количество вложени 
строителни продукти; 

- За строителство, реконструкция и основен ремонт на 
други строежи от техническата инфраструктура - 8 на сто 
от общото количество вложени строителни продукти; 

- За оползотворяване на предварително третирани 
строителни отпадъци в обратни насипи - 12 на сто от 
общото количество вложени строителни продукти; 

2020 

- Възложителите на СМР на пътища са отговорни за 
постигане на цел 80 на сто материално оползотворяване 
от теглото на образуваните при тези дейности строителни 
отпадъци; 

- Възложителите на СМР и/или на премахването на 
строежи осигуряват селективното разделяне и материално 
оползотворяване на определени видове отпадъци в 
минимални количества, съгласно посочените в 
„Наредбата за управление на строителните отпадъци и 
за влагане на рециклирани строителни материали“; 

Общинската програма за управление на отпадъците за периода 2016-2020г. 
представя приоритетите и мерките за ефективно и целево използване на ресурсите и 
решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи, както и поставя на планова 
основа местните общински, обществени и частни инициативи, както и реализирането 
на регионалната политика за управление на отпадъците за регион Луковит с приетите 
регионални цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, както следва: 

Постигната цел - 
година 

2016 2017 2018 2019 2020 

Рециклиране и 
оползотворяване 

14,97% 14,99% 14,97% 14,95% 29,81% 

Рециклиране 37,63% 37,64% 37,71% 37,77% 71,94% 
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Настоящата програма обхваща всички дейности, които произтичат като 
задължение на общините, съгласно разпоредбите на Закона за управление на 
отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него. С оглед синхронизиране с 
мерките за регионално управление и настъпилите промени в националното 
законодателство, в програмата са заложени следните основни резултати, свързани с 
подобряване и оптимизиране системата за управление на отпадъците и качеството на 
околната среда в Общината, както следва: 

 Предотвратяване и намаляване количеството на генерираните отпадъци; 
 Увеличаване количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез 

разширяване обхвата на системата за разделно събиране, транспортиране и 
третиране на отпадъци от опаковки; 

 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, позволяващо 
осъществяването на ефективен мониторинг и контрол – обединяване усилията 
на общините Луковит, Червен бряг, Ябланица, Роман и Тетевен за изграждане 
на Регионално депо за неопасни отпадъци на РЦУО – Луковит и една ПС - 
Тетевен, доведе до разрешаване на проблемите свързани с битовите отпадъци 
в регион Луковит; 

 Достигане целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на БО; 
 Закриване, рекултивация и следексплоатационен мониторинг на старото 

общинско депо в землището на гр. Червен бряг, м. „Долна биволица“; 
 Актуално нормативно регламентиране на управлението на отпадъците на 

общинско ниво; 
 Осигуряване електронна система в общината за база данни за управление на 

отпадъците; 
 Управление на специфични потоци отпадъци; 
 Работа с обществеността - привличане на обществеността при вземането на 

решения, свързани с основния проблем „отпадъци”; провеждане на кампании 
по прилагането на програмата; участие в моделни проекти за управление на 
отпадъците; прилагане на принципите на „споделена отговорност“ и 
„замърсителят плаща“; 

I.5. Видове отпадъци в обхвата на ПУО на община Червен бряг 
ПУО включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на ЗУО и в 

същото време управлението им е от компетенциите на общинските власти: 
 Битови отпадъци; 
 Утайки от ПСОВ; 
 Строителни отпадъци от домакинствата, строителни и отпадъци от 

разрушаване на сгради, когато общината е Възложител; 

I.6. Принципи на управление на отпадъците, заложени в ПУО 

В разработването на общинската Програма са спазени основните принципи на 
управление на отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които 
Р.България е страна, общата европейска и национална политика в тази област, както и 
основните принципи, на които се основава „Националния план за управление на 
отпадъците 2014-2020г.“, както следва: 

I.6.1. „Предотвратяване“ 
Образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, където това е 

възможно. 
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I.6.2. „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща” 
Лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или 

замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да 
покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, 
който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве.  

Чрез прилагането на такси се постига намаляване количеството на изхвърлените 
отпадъци, стимулиране на разделното събиране, насърчаване рециклирането и 
употребата на рециклирани изделия, намаляване на употребата на първични ресурси и 
пр. Принципът предполага и заплащане на глоби в случаите на неизпълнение или 
нарушение на регламентираните с нормативните актове задължения. Контролът над 
прилаганите икономически регулатори и административни разпоредби е елемент на 
настоящата програма. 

Принципът „Разширена отговорност на производителя”, съгласно чл.14, ал.1 
от ЗУО, гласящ: „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“, означава, че 
„производителят на продукти“ може да се разглежда като „замърсител“. С оглед 
управлението на битовите отпадъци, следните продукти са определени като 
отговорност на производителя: опаковки; отпадъци, генерирани от лечебните 
заведения; излезли от употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба МПС; отработени масла 
или отпадъчни нефтопродукти. Идеята на принципа е при определянето на 
предназначението и производството на отпадъка, „производителите на продукти” да 
вземат такива решения относно състава на продукта, който да позволява когато 
продуктът се превърне в отпадък, до голяма степен да бъдат определени количеството 
на генерираните отпадъци и възможностите за тяхното управление. 

I.6.3 „Превантивност” 
Потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и 

избягвани на възможно най-ранен етап. Дава се предимство на предотвратяване 
замърсяването пред последващото отстраняване на вредите, причинени от него, като по 
този начин се подпомага предотвратяването на риска за околната среда и човешкото 
здраве. 

I.6.4. „Близост” и „Самодостатъчност” 
Отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на 

тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в 
рамките на Съюза. 

Тъй като Общинската програма е разработена в съответствие със структурата, 
целите и предвижданията на НПУО, то е валидно и изискването на чл.49, ал.7 от ЗУО: 
„Националният план за управление на отпадъците включва и мерки за създаване на 
интегрирана и адекватна мрежа от съоръжения и инсталации за обезвреждане на 
отпадъците, както и на инсталации за оползотворяване на битовите отпадъци: „2. в 
най-близките съоръжения/инсталации, намиращи се до източника на образуване на 
отпадъците, като се използват най-подходящите методи и технологии, осигуряващи 
висока степен на защита на човешкото здраве и околната среда.  

I.6.5. „Участие на обществеността“ 
Съответните заинтересовани страни и органи, както и широката общественост 

имат възможност да участват в разработването на плановете за управление на 
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отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях 
след разработването им. 

Населението на общината има отношение към политиката и съответната 
проблематика по отпадъците като генератор на отпадъци и като субект на вредното им 
въздействие. Прилагането на този принцип на общинско ниво осигурява партньорство 
между държавните институции и местните власти от една страна и обществеността от 
друга при вземане и реализация на решения по проблемите на отпадъците. Участието 
на обществеността в проблемите дава възможност да се отчете общественото мнение и 
да се вземат под внимание предложенията по въпросите, свързани с правилното 
управление на отпадъците.  

I.7. „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион 
Луковит“ 
В съответствие с изискванията на ЗУО и НПУДО 2009-2013г., на 25.02.2009г. е 

проведено Учредително събрание, на което е взето Решение за създаване на Регионално 
сдружение за управление на отпадъците (РСУО) - Луковит”, определени са целите на 
сдружението, приет е Устав, избран е Управителен съвет и Председател. 

С Решение №17 от 13 март 2009г., Окръжният съд на Ловеч регистрира 
юридическо лице – неправителствена организация с нестопанска цел с наименование 
„Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит”. Община 
Луковит e водеща община в сдружението, в партньорство с общините Червен бряг, 
Роман, Тетевен и Ябланица.  

Регистрацията на сдружението е въз основа на решения на всичките пет 
Общински съвети за създаване на сдружение. 

Общините членове в Регионалното сдружение, поемат ангажимента да 
подготвят и осъществят съвместна регионална политика по третиране на неопасни 
отпадъци, генерирани на територията им, в пълно съответствие с националната 
политика по управление на отпадъците. В рамките на Сдружението общините 
обединяват усилията си за управление на отпадъците на регионален принцип за 
постигане на целите, заложени в общинските програми за управление на дейностите по 
отпадъците.  

Целите, които са определени като цели на сдружението по документа за 
регистрация са: 

 Подобряване качеството на услугите за събиране, транспортиране и 
обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;  

 Ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление 
на отпадъците;  

 Оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване 
на разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане на 
битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци, 

 Постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на 
отпадъците; 

 Реализиране на целите и изискванията на националното законодателство и 
под законовите актове за управление на отпадъците;  

 Стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за 
участие в процесите за управление на отпадъците;  

 Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на 
местното самоуправление, стопанските организации при решаване на 
проблемите, свързани с управлението на отпадъците;  
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Средствата за постигане на целите на Сдружението са: 
 Предоставяне на консултации на общините - членове на Сдружението по 

въпросите, свързани с управлението на отпадъците, предмет на дейност на 
Сдружението; 

 Организиране и провеждане на процедури за осъществяване на дейности, 
свързани с управлението на отпадъците; 

 Осъществяване на инвестиционна дейност, включително и за изграждане на 
регионално депо за битови отпадъци; 

 Осъществяване на мониторинг и контрол върху изпълнението на сключени 
договори или върху отделни дейности, свързани с управлението на 
отпадъците; 

 Организиране различни форми на обучение; 
 Набиране и разпространение на информация, свързана с управлението на 

отпадъците; 
 Провеждане на работни срещи, семинари и конференции; 
 Публикуване и разпространение на печатни и електронни издания, свързани с 

дейността на Сдружението; 
 Подпомагане на дейността на медиите при отразяване на проблемите на 

управление на отпадъците; 
 Подпомагане дейността на органите на централната и местна власт чрез 

изработване на експертни становища, организиране на дебати и представяне 
на предложения за промени в нормативните актове; 

 Организиране на проучвания и осъществяване на изследователски проекти; 
На 02.03.2012г. е проведено Извънредно Общо събрание на Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците (РСУО), на което е гласуван нов състав на 
Управителния съвет, поради изтичане мандата на членовете и проведени местни избори 
през 2011г. Избран е нов председател на Управителния съвет – Иван Грънчаров, Кмет 
на Водещата община – Луковит. Измененията в представителството на сдружението са 
регистрирани в съда, с Решение №27 от 20.03.2012г. на Ловешки Окръжен Съд. С 
решението се заличават вписаните членове на Управителния съвет на регионалното 
сдружение и е вписан Управителен съвет в състав: Иван Грънчаров, Председател и 
Членове – Павлин Фильовски, Милен Милев, Красимир Петков и Иван Цаков. 
Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет - Иван 
Грънчаров.  

На 07.05.2012г. е изготвено и подписано ново Споразумение между партньорите 
в РСУО, в което подробно са разписани правата и задълженията на всеки от 
партньорите. Съгласно чл.1, ал.4 от Споразумението, „при подготовката и 
изпълнението на Проекта, страните по Споразумението се съгласяват да …за 
определяне на еднаква за всички общини, членове на Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците, цена за третиране на тон отпадък”. 

Община Червен бряг съгласно сключеното споразумение с другите общини от 
регион Луковит е поела ангажимент и участва при изграждането на регионалната 
система за управление на отпадъците. Петте общини и Сдружението са пряко 
отговорни за подготовка и управление на проекта. В качеството си на партньор и в 
съответствие с постигнатите договорености между общините - членове на 
Сдружението, Община Червен бряг е участвала при дейностите по подготовката за 
реализацията на проект №DIR-5112122-2-67 „Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Луковит”, Договор №DIR-5112122-
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С002/11.07.2012г. за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013”, финансиран от Европейския фонд за регионално 
развитие на ЕС и правителството на Р България, Приоритетна ос 2, Процедура 
„BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на 
отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, 
Добрич, Костенец, (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, 
Разлог, Стара Загора и Ямбол”. Бенефициенти по проекта са Община Луковит и 
партньори Община Червен бряг, Община Роман, Община Тетевен, Община Ябланица и 
„Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит”. В изпълнение 
на проекта е изграден и през м. март 2016г. е въведен в експлоатация Регионален 
център за управление на отпадъците (клетка 1) - гр. Луковит, както и е изградена и е 
въведена в експлоатация и Претоварната станция – Тетевен. 

На 19.01.2016г. е проведено Общо събрание на членовете на „Регионално 
сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит“ за определяне на цените на 
услугите, които се предоставят от Регионалната система за управление на отпадъците в 
региона. Единодушно е взето решение цената на депониране на тон отпадък за 
общините членове на сдружението да бъде 20 лв. Цените за външни ползватели са 
съответно – 20 лв. за физически лица, 30 лв. за юридически лица със седалище в една от 
петте общини, 40 лв. за юридически лица със седалище извън територията на региона. 
Цените са с включен ДДС. Размерът на отчисленията по чл.60 от ЗУО за тон депониран 
отпадък е 5,57 лв./тон.  

I.8. Географски, демографски и социално-икономически характеристики 
на Община Червен бряг 

I.8.1. Географско местоположение 
Община Червен бряг е разположена в Северозападна България. Намира се в 

югозападната част на област Плевен. Тя е втората по големина в областта. На север 
граничи с община Кнежа и община Искър, на изток с община Долни Дъбник, на юг с 
община Луковит (област Ловеч) и на запад с общините Бяла Слатина (област Враца) и 
Роман (област Враца). 

Общинският център – гр. Червен бряг се намира на 114 км от гр. София и на 50 
км от областният център Плевен. Общината е разположена на територия от 485 кв. км. 

Град Червен бряг е възлова гара на ж.п. линиите София-Варна, Червен бряг-
Златна Панега. През територията на общината преминава главен път „2” и път II клас – 
196. 
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Община Червен бряг е разположена на границата между Предбалкана и 
Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, плътно до устието на река 
Златна Панега. Град Червен бряг е административен център на общината, която 
включва 14 селища, в т.ч. 2 града (гр. Червен бряг и гр. Койнаре) и 12 села (с. Бресте, с. 
Горник, с. Глава, с. Девенци, с. Лепица, с. Радомирци, с. Ракита, с. Реселец, с. Рупци, с. 
Сухаче, с. Телиш и с. Чомаковци). 

Червен бряг възниква на границата между най-обширната и най-плодородната 
част от Дунавската равнина, Оряховската и Белослатинската равнини, като важен 
железопътен и шосеен възел. Той е най-близката и най-удобната гара, свързваща 
районите Тетевенски, Луковитски, Оряховски, Белослатински и част от Ботевградски с 
централната железопътна линия София-Варна. 

Населен преди повече от 7 000 години, червенобрежкият регион е бил оживен 
център на живот и търговска дейност. Населяван от траки, римляни, гърци и българи, 
които с хилядолетия са формирали урбанистичната селищна структура в региона.  

Град Червен бряг носи името на село Червен бряг (средновековно селище), 
намиращо се на 3 км от града (днес 5-и Квартал – Източна зона на град Червен бряг). От 
своето възникване той се нарича и функционира като гарово селище в структурата от 
населени места в областта. За пръв път е споменат в най-ранния османски данъчен 
регистър от 1430г. като Джервен брег (Червен бряг). В началото на османското 
владичество, а вероятно и по време на Втората българска държава, е било в каза 
(област) Мроморнича (бълг. Мраморница). В средата на XVI в. е регистрирано в турски 
документи като село Добролък. През XVI в. е документирано и в регистъра, като село 
Червен бряг. Градът е създаден през 1899г. от Иво Попович и Марко Ненков и се 
оформя като железопътен и шосеен възел и оживен пазар за зърнени храни, домашни 
животни, пашкули и други земеделски произведения. Червен бряг означава „бряг с 
червеникава глина“. С Указ №402 по доклада на министър-председателя от 26 юни 
1929г. гара Червен бряг се преименува в град Червен бряг. 

Територията на община Червен бряг включва 485 462 дка, което е 10,77% от 
територията на област Плевен. Структурата на територията на общината по начина на 
ползване е както следва: 

 Земеделски територии – 368 533 дка; 
 Горски територии – 66 855 дка; 
 Населени места и урбанизирани територии – 25 865 дка; 
 Водни течения и водни площи – 19 006 дка; 
 Територии за транспорт – 4 328 дка; 
Общината има благоприятно географско местоположение, добре изградена 

транспортна инфраструктура, богато разнообразие на природни условия, характерен 
селскостопански ландшафт, както и множество защитени територии и природни 
забележителности. Добре изградена хидрографска мрежа със значителни водни 
количества – 19 006 дка водни течения и водни площи, част от които принадлежат на 
реките Искър и Златна Панега. 

В пространствената структура на общината, град Червен бряг е административен 
и социално-икономически център. Той е включен в системата от полюси на растеж в 
областта - четвърто йерархично ниво с микрорегионално значение и е част от 
агломерационния ареал на град Плевен с национално значение. През гарата в града 
минава ж. п. линията София-Варна, както и начало за теснолинейните ж. п. линии за 
Оряхово и Златна Панега. В непосредствена близост до града преминава първокласният 
път I-3 Русе-Бяла-Плевен-София (Е-83), който е основната транспортна ос в област 
Плевен. В града са преплетени асфалтови шосейни ленти към Луковит и Тетевен, 
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Етрополе и Ботевград, Ловеч и Троян, Бяла Слатина и Оряхово, Враца и София, 
Плевен, Русе и Варна. Това обуславя града като важен транспортен ж. п. и шосеен 
възел. 

През територията на общината преминават 2 участъка с обща дължина от 46,9 
км от железопътната мрежа на България: 

 От югозапад на североизток – участък от 35,1 км от трасето на жп линията 
София-Горна Оряховица-Варна; 

 Началният участък от 11,8 км от трасето на жп линията Червен бряг-Златна 
Панега; 

През общината преминават изцяло или частично 5 пътя от Републиканската 
пътна мрежа на България с обща дължина 78,6 км: 

 Участък от 17,0 км от Републикански път I-3 (от км 117,4 до км 134,4); 
 Участък от 16,0 км от Републикански път III-306 (от км 5,4 до км 21,4); 
 Последният участък от 10,5 км от Републикански път III-1031 (от км 14,1 до 

км 24,6); 
 Участък от 24,4 км от Републикански път III-1306 (от км 5,7 до км 30,1); 
 Целият участък от 10,7 км от Републикански път III-3006; 
Червен бряг е един от важните икономически центрове в общината и областта, 

заради наличието на силен селскостопански сектор, хранително-вкусова 
промишленост, производството на отбранителни съоръжения, мостови конструкции и 
скелета, мебели, трикотаж. 

Червен бряг е с добра степен на инфраструктурна осигуреност. Той има важни 
обслужващи функции за съседните населени места. Градът е опорен център на 
професионалното образование в областта (учебни бази по селско стопанство, 
хранителни технологии и икономика - Професионална гимназия по земеделско 
стопанство “Ал. Стамболийски” в с. Чомаковци, Професионална гимназия по 
хранителни технологии “Ю. Гагарин” и Търговска гимназия “В. Априлов” в гр. Червен 
бряг). В него са концентрирани множество социални услуги, предлагани в общността 
на област Плевен – дневен център за деца с увреждания, център за обществена 
подкрепа и център за настаняване от семеен тип за деца. 

Основните дейности на предприятията в Община Червен бряг са в областта на 
машиностроенето, трикотажната индустрия и хранително-вкусовата промишленост. 

I.8.2. Природни условия 
Община Червен бряг е разположена в Дунавската равнина. Релефът й е 

разнообразен от типични низини по поречието на реките Искър и Златна Панега, които 
лъкатушат живописно в равнината, до стръмни и почти отвесни скали в района на с. 
Реселец и с. Бресте. Южната част на територията на общината се характеризира с 
карстови долини на река Искър и притоците й в районите на гр. Червен бряг, с. Реселец 
и с. Бресте. Те се отличават със своите красиви отвесни, обрасли със зеленина брегове, 
които са рядкост в този край на страната и са привлекателни обекти за туризъм. 

Денивелацията в надморската височина е 331 м, като най-ниската е 62 м в 
низината при с. Глава, а най-високата е 393 м измерена в землището на с. Сухаче – 
южната част. 

Община Червен бряг попада в умерено-континенталната климатична подобласт 
към Европейско-континенталната климатична област. Континенталният характер на 
климата е много добре изразен с подчертано студена зима и горещо лято. 

Средната надморска височина на района е около 200 м. Средната годишна 
месечна температура е 10.8°С. Температурните условия през зимата са силно повлияни 
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от релефа. В ниските места на речната долина минималните температури са значително 
по-ниски, отколкото в съседните издигнати места. Температурата на най-студените 
месеци (януари) е -1.4°С. Минималните температури спадат средно до -15-17°С и само 
в отделни изключително студени зими достигат до 25-27°С под нулата. Средната 
минимална температура през януари е -5°С, а в другите два зимни месеца около 3°С 
под нулата. Пролетта настъпва сравнително рано, още в средата на март средната 
денонощна температура надвишава 5°С, а в началото на април 10°С. Средната 
денонощна температура през април е 11.8°С. Лятото е топло със средна температура 
през месец юли около 22°С. При по-интензивни летни затопляния максималните 
температури достигат до 35-40°С, а при резки застудявания минималните температури 
могат да паднат до 4-5°С. Есеното понижение на температурите става приблизително 
със същия темп, както и пролетното повишение. Средната денонощна температура 
спада под 10°С в края на октомври, а под 5°С към 20 ноември. Влажността на въздуха 
от климатичните характеристики на района зависи от особеностите на атмосферната 
циркулация, надморска височина, формата на релефа, състоянието на почвата и 
наличието на източниците на изпарение. 

За района през студеното полугодие средните месечни стойности на 
относителната влажност се изменят в границите от 60 до 80%, а през топлото 
полугодие от 68 до 73%. Валежите в района са от дъжд и сняг. Годишната сума на 
валежите в района е 580 мм. Увеличението на валежите е главно за сметка на летните 
валежи, които средно са 180-200 мм. Най-малки са зимните валежи около 100 мм. 
Максималните денонощни валежи достигат от 100-120 мм (л/м2).  

Преобладаващата посока на вятъра се определя от тенденцията в общия 
атмосферен пренос през съответния сезон. Характерни за района са западни, 
северозападни и източни ветрове. 

I.8.3. Почви 
Землищата на Община Червен бряг попадат в Северобългарската лесостепна 

зона, в която от север на юг се изменя климата, растителността, почвообразуващите 
скали, релефа и др. Почвите на територията на община Червен бряг са: 

 Излужени черноземни;  
 Сиви-горски;  
 Алувиално ливадни ( по поречията на реките); 
Те се характеризират с високи продуктивни възможности. Подходящи са за 

отглеждане на зърнени култури, фуражни храни, лозя, овощни градини, зеленчуци и др. 
Плодотворните почвени ресурси обуславят силно развитие на селско стопанство в 
региона. 

Излужени черноземни почви – най-плодородни и обработваеми, с бонитен бал от 
63 до 80 за неполивни условия и от 79 до 102 за поливни. Хумусният им хоризонт 
достига 60-70 см и в дълбочина преходни пластове преминава в почвообразуващи 
материали. Почвената реакция е слабо кисела до неутрална (pH 0.3 до 0.7) за 
повърхностния хоризонт и алкална (pH до 8.3) за долините. Съдържанието на хумус е 
3-4%, като намалява в дълбочина, средно запазени са с подвижен фосфор, азот и добре 
запасени с калий. Те са с високи продуктивни възможности. 

Сиви горски почви – бонитен бал 76 за неполивни и 88 за поливни условия. Те са 
образувани под широколистна (главно дъб, габър, липа, клен и др.) дървесна 
растителност. Имат добре изразен светло до тъмно кафяв хумусно рохкав строеж. 
Илувиалният хоризонт е кафяв до червеникаво кафяв с мощност 50-80 см и буцесто 
призматична структура. По механичен състав почвите са тежко песъчливо глинести, 
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хумусът в горния слой е около 1.5-2.0% и постепенно намалява в дълбочина. По състав 
е флуватно хуматен. Реакцията на почвите е слабо кисела (pН 5.1 до 5.6). Запасени са 
слабо с усвоим азот и фосфор. Имат слаба водопропускливост, добра влагоемност и 
неблагоприятни физични свойства, поради което трудно се обработват. Плодородието 
им е добро, подходящи са за повечето селскостопански култури – пшеница, ечемик, 
ръж, царевица, слънчоглед, фуражни треви, лозя, овощни градини и др. 

Алувиално-ливадни почви – заемат най-често заливната и първата надзаливна 
тераса. Тези почви се развиват при близко ниво на подпочвените води най-често от 1 до 
2-2.5 м. Почвообразуващите материали са речните наноси и имат разнообразен 
характер. Характеризират се със слабо напреднал почвообразувателен процес. 
Профилът им е представен от хумусен хоризонт с мощност от 10 до 40 см, под който 
следват незасегнати от почвообразуването алувиални наноси. На места хумусният 
хоризонт е покрит с нови наноси с неголяма мощност, върху който се образуват 
няколко хумусни слоя. В зависимост от степента на хумусираност цветът на почвата 
варира от сивожълт до тъмносив. Механичният състав зависи от речните наноси, върху 
които са формирани тези почви – отличават се с разнообразен механичен състав и 
нееднородност по дълбочина на профила. Преобладават по-леките разновидности – 
леко и средно песъчливо-глинести. 

Алувиално-ливадните почви са рохкави, проветриви и топли. Влагоемността и 
водозадържащата способност са различни и варират в твърде широки граници. 
Независимо от това водният им режим е много добър. Хумусното съдържание в 
повърхностния хоризонт варира в широки граници от 1 до 5% в целините и от 1 до 2% 
в обработваемите земи. Количеството от общия азот варира от 0.04 до 0.30%. Слабо са 
обезпечени с калий. Реакцията е слабо кисела до неутрална. По-голямата част от тези 
почви се отличават с високо плодородие. Върху тях се съсредоточават площите със 
зеленчукови култури. Подходящи са и за отглеждане на фуражни технически и овощни 
култури. 

I.8.4. Поземлени и горски ресурси – площи, процентно съотношение, 
собственост 

Структурата на поземлените ресурси на общината по видове територии (обща 
територия, в т.ч. земеделски, горски, населени места, урбанизирани територии, водни 
течения и водни площи, територии за добив на полезни изкопаеми, територии за 
транспорт и инфраструктура в дка) е както следва: 

 Обща площ на територията на общината - 485 462 дка (10,77% от територията 
на област Плевен); 

 Селско стопанство (земеделски територии) – 368 533 дка; 
 Горско стопанство (горски територии) – 66 855 дка; 
 Населени места и урбанизирани територии – 25 865 дка; 
 Водни течения и водни площи – 19 006 дка; 
 Територии за транспорт (жп, държ. пътна мрежа) – 4 328 дка; 
По отношение на баланса на територията, община Червен бряг се отличава със 

значително по-висок от средния за страната дял на земеделските територии (75% срещу 
58,7%) и по-висок от средния дял на населените места и урбанизираните територии 
(5,3% срещу 5,0%) и по-нисък от средния дял на горските територии (13,8% срещу 
33,6%). 

В таблицата по-долу е представена структурата на земеделските земи от 
Общинския поземлен фонд (ОПФ): 
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Землище Ниви Ливади 
Пасище, 

мера 

Изост. 
трайни 
насажд. 

Пасище с 
храсти 

Спортни 
терени 

Др. 
селски 

Гора в 
земед. 
земи 

Сипеи Храсти Общо дка 

с. Бресте 258,483 460,732 1 842,533   2 689,153 13,180   301,629   3,007 5 568,787 

с. Радомирци 503,072 
наводн. лив. - 

22,836 
995,082   265,043 21,200 42,296 278,476   32,483 2 160,488 

с. Ракита 64,865 99,807 3 100,755   793,342   320,272     7,923 4 386,964 

с. Рупци   21,466 1 261,284       166,911 226,351 15,169 12,535 1 703,716 

с. Реселец   168,183 206,335 912,034 634,571 10,246     14,350   1 945,719 

с. Телиш 164,917   1 794,661       237,067 37,416 4,090 29,121 2 267,272 

с. Глава 35,229   2 467,282   14,978 24,300         2 541,789 

с. Чомаковци 27,889 6,325 634,855 11,697 479,322 31,805 190,760       1 382,653 

с. Лепица 
изост. нива - 

14,857 
използ. ливада 

- 34,736 
918,977 91,671 17,898     2,782     988,944 

с. Сухаче     2 070,301 1,534 48,858   8,723     6,422 2 135,838 

с. Горник 107,853 42,761 1 420,975   1 231,151   444,982     39,908 3 287,630 

с. Девенци 188,860 
нав. ливада - 

42,496 
1 691,650   62,093 19,600 315,943 239,011   302,808 2 862,461 

гр. Койнаре 4 390,055   2 920,279 270,711 3 090,154 9,500         10 680,699 

гр. Червен бряг 77,350 43,825 1 715,143 761,027 676,117 3,913         3 277,375 

в %                     100,00% 

Отдадени под аренда 5 518,980 1,694   92,202               

Предоставени пасища 9 113,298                     
Свободни 
необработваеми земи 

3 779,781                     
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Общата площ на горския фонд на общината е 66 855 дка. Горският фонд се 
стопанисва от ДГС – Плевен за горите държавна собственост и от община Червен бряг 
за горите общинска собственост. В горите и земите с основно дървопроизводителни и 
средообразуващи функции, организацията на стопанисването е насочена към 
разширеното възпроизводство на дървесината. 

Съставът на горския фонд е стопански гори, защитни пояси, разсадници, 
лесопаркове и паркове. Горският фонд е пръснат неравномерно по територията на 
общината във вид на малки гори или група гори. Долината на река Искър е залесена 
основно с върби и тополи. Във вътрешността на територията се срещат акация, дъб и 
бор. Групата на горите със специално предназначение обхваща защитна ивица край 
река Искър и тяхното предназначение е да защитават бреговете и дигите от 
разрушителното действие на високите води на реката. Държавният горски фонд на 
територията на общината е 57 413 дка. 

Горските ресурси до голяма степен намаляват степента на замърсяване на 
въздуха. Около горските масиви се повишават турбулентността и самоочистването на 
въздуха. Горите спомагат за намаляване на замърсеността, в качеството си на филтър, 
те поглъщат и неутрализират големи количества газове и интоксиканти. 

В таблицата е представено разпределението на видовете гори по населени места, 
както следва: 

Землище 
Широкол. 

гора 
Иглолист. 

гора 
Други Общо дка 

Червен бряг 6 868 997 1 560 9 425 

Койнаре 4 182 18 3 4 203 

Бресте 4 349 249 838 5 436 

Глава 1 813   8 1 821 

Горник 7 178 222 252 7 652 

Девенци 4 078 72 66 4 216 

Лепица 381   1 382 

Радомирци 5 871 107 162 6 140 

Ракита 4 611   194 4 805 

Реселец 8 346 2 072 550 10 968 

Рупци 3 969   63 4 032 

Сухаче 4 070 4 23 4 097 

Телиш 1 835   187 2 022 

Чомаковци 1 617   40 1 657 

Общо дка 59 168 3 741 3 947 66 856 

След проведеното възстановяване собствеността върху гори и земи от Горския 
фонд, разпределението на собствеността в общината е: 

 Държавна частна собственост - 20 594 дка; 
 Държавна публична собственост - 1 859 дка; 
 Общинска частна собственост - 3 264 дка; 
 Юридически лица - 140 дка; 
 Физически лица - 40 999 дка; 

I.8.5. Водни ресурси 

Водните ресурси включват добре изградена хидрографска мрежа със значителни 
водни количества. Водните течения и водни площи заемат 19 006 дка (3,91%) от общата 
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площ на общината, част от тях принадлежат на р. Искър и р. Златна Панега. В 
общината са изградени няколко язовира най-голям от които е язовир „Телиш“ 
(максимален завирен обем 32 млн. м3), водите на които се използват основно за 
напояване на обширните земеделски земи. В общината има няколко рибарника и 
микроязовири. Язовирите „Горни Дъбник” (максимален завирен обем 130 млн. м3) и 
„Еница” (максимален завирен обем 36,7 млн. м3, собственост „Напоителни системи“ 
ЕАД-София), които са част от национално значение са на границата с общината. 

Реките, който влияят на развитието на региона са: 
 р. Искър – приемник III категория;  
 р. Златна Панега – приемник II категория; 
Основна водна артерия на община Червен бряг е река Искър, която протича през 

нея на протежение около 45 км с част от долното си течение. Реката навлиза в 
общината южно от село Реселец с долната част на Карлуковския пролом. Източно от 
селото тя излиза от пролома и минава западно от град Червен бряг. След това заобикаля 
от запад и северозапад възвишението Маркова могила, при село Чомаковци завива на 
североизток, протича покрай град Койнаре и село Глава и североизточно от последното 
напуска пределите на общината. На територията на община Червен бряг река Искър 
получава три по-големи притока: отляво – река Ръчене, вливаща се нея при село 
Реселец и Габарска река, вливаща се при село Чомаковци; отдясно – река Златна Златна 
Панега, вливаща се в Искър северозападно от град Червен бряг. 

Хидроложката характеристика на самите водоизточници е благоприятна за 
поддържане на стабилен качествен състав на водите. Няма големи сезонни колебания. 
Периодът на пълноводие на основната дренираща артерия р. Искър е неустойчив и 
обикновено е 5-6 месеца, а на маловодие е 3-4 месеца. Основен водоприемник е р. 
Искър. В нея са заустени отпадните води от градската канализационна мрежа.  

На територията на общината са разположени следните водни обекти (язовири, 
микроязовири, водоеми, рибарници), представени в таблицата по-долу: 

№ 

Воден обект, № на имота, 
местност, землище на 

населеното място и 
ЕКАТТЕ 

Собствеността на 
имота 

Договор №/ дата, 
срок на договора 

Водоползвател 
/Концесионер или 

наемател/ 

1. 

Язовир, имот №374012 в 
землището на с. Реселец, м. 
„Нанков дол“, площ 13,833 
дка, ЕКАТТЕ 62503  

Община Червен бряг, 
АОС №1386 

/10.11.2005г., публична 
общинска собственост 

Договор за концесия 
№98-00-

219/19.01.2016г., (35 
години) 

„Аквавио“ ЕООД, гр. 
Кнежа, ул. „Пейо 

Яворов“ №34 

2. 

Язовир, имот №000618 в 
землището на гр. Койнаре, 
м. „Дола“, площ 230,179 дка, 
ЕКАТТЕ 37863 

Община Червен бряг, 
АОС №61/09.06.1998г., 

частна общинска 
собственост 

Договор за концесия 
№98-00-

480/29.06.2015г., (35 
години) 

„Пешков 2011“ ЕООД, 
с. Девенци, ул. „Георги 

Димитров“ №59 

3. 

Рибарник, имот №000362 в 
землището на с. Горник, 
площ 107,128 дка, ЕКАТТЕ 
16540 

Община Червен бряг, 
АОС №268 /06.11.2001г., 

публична общинска 
собственост 

Договор за концесия 
№98-00-

67/24.01.2013г.,  
(35 години) 

ЕТ „Ценков-64-Петьо 
Ценков“, гр. Червен 

бряг 

4. 

Язовир, имот №000626 в 
землището на с. Ракита, м. 
„Соватски дол“, площ 
192,850 дка, ЕКАТТЕ 61950 

Община Червен бряг, 
АОС №40 /03.10.1996г., 

частна общинска 
собственост 

Договор за концесия 
№98-00-

943/11.12.2014г., (35 
години) 

„Ценков 2014“ ЕООД, 
гр. Червен бряг 

5. 

Язовир, имот №000621 в 
землището на с. Ракита, 
площ 37.768 дка, ЕКАТТЕ 
61950 

Община Червен бряг, 
АОС №274 /13.11.2001г., 

публична общинска 
собственост 

Договор за концесия 
№98-00-

936/28.05.2013г., (35 
години) 

„Синчо“ ЕООД, гр. 
Червен бряг 
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На територията на общината няма известни източници на минерални води, 
използвани за лечебни и др. цели. 

I.8.5.1. Подземни води 
Освен повърхностните води дял във водните ресурси на общината заемат и 

подземните води. Подпочвените води в района следват сложната карстова топография. 
В района има няколко карстови резервоари, свързани помежду си. 

I.8.6. Подземни природни богатства 
Подземните природни богатства са представени от кариерни материали, а 

именно - пясък, чакъл, баластра и др., а от скоро са открити залежи на природен газ в 
землището на село Девенци, община Червен бряг (находище Койнаре, участъци 
„Борован“, „Враняк“, „Девенци“ и „Садовец“ за добив на нефт и природен газ; площта 
на находището е разпложена в землища на общините Враца, Борован, Бяла Слатина, 
Долни Дъбник, Червен бряг, Кнежа). 

Находищата на полезни изкопаеми на теритрорията на Община Червен бряг, 
регистрирани в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства са:  

 Находище „Хумат-охра” – неметални полезни изкопаеми – индустриални 
минерали (охра);  

 Находище „Рашов дол” - неметални полезни изкопаеми – индустриални 
минерали (охра); 

 Находище „Червен бряг” (Банчовското) - строителни материали (мергели за 
тухли);  

 Находище „Маркова могила”, участък „Чомаковци” – строителни материали 
(варовици и доломити за трошен камък);  

 Находище „Маркова могила” - строителни материали (варовици и доломити 
за трошен камък);  

 Находище „Маркова могила - център” - строителни материали (варовици и 
доломити за трошен камък);  

 Находище „Глава” – строителни материали (пясъци и чакъли за пълнител на 
бетон); 

Находище „Врачански варовик”, участъци „Централен“, „Запад“ и „Изток“ за 
добив на скално-облицовъчни материали - варовици, годни за скални блокове. 
Находището е с концесионна площ – 298 695 м2, разположена в землищата на с. 
Кунино, община Роман, област Враца и с. Реселец, община Червен бряг, област Плевен. 

I.8.7. Защитени зони и територии  

Националната екологична мрежа е регламентирана в България със Закона за 
биологичното разнообразие. Елементите на националната екологична мрежа са: 

 Защитени зони ”Натура 2000”, в които могат да участват защитени територии; 
 Защитени територии, които не попадат в защитените зони; 
 КОРИНЕ места като територии, описани по стандартната международна 

методика на проекта на Съвета на Европа „КОРИНЕ биотопи“; 
 Рамсарски места като влажни зони, които отговарят на критериите на 

Конвенцията по влажните зони с международно значение, по-специално като 
местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска конвенция); 

 Орнитологични важни места - територии от международна значимост за 
опазване на птиците, описани по стандартната международна методика на 
Бърд Лайф Интернешънъл; 
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I.8.7.1.  Защитени зони “НАТУРА 2000” 
Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две 

основни директиви за опазването на околната среда: Директива 92/43/ЕЕС за запазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана на кратко 
Директива за хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици 
(наричана накратко Директива за птиците). 

 За екологичната мрежа в частта и за защитените зони по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от 
ЗБР (Натура 2000 в частта и за опазване местообитанията на птиците от 
Директива 79/409/ЕЕС): 
- Защитена зона „Карлуковски карст“, BG0000332 - включва землищата 

от община Червен бряг, област Плевен (с. Бресте, с. Горник, с. Реселец, гр. 
Червен бряг), землището от община Бяла Слатина, област Враца (с. 
Драшан), землището от община Мездра, област Враца (с. Горна Бешовица), 
землищата от община Роман, област Враца (с. Долна Бешовица, с. Кунино, 
с. Камено поле) и землищата от община Луковит, област Ловеч (с. 
Петревене, с. Тодоричене, с. Карлуково, гр. Луковит). Площта на ЗЗ е 14 
210.78 ха. ЗЗ „Карлуковски карст“ е одобрена с Решение на МС 
№122/02.03.2007г. (обн. ДВ., бр.21/09.03.2007г.). ЗЗ „Карлуковски карст“ е 
обявена със Заповед №РД-788/29.10.2008г. на Министъра на околната 
среда и водите (публ. ДВ., бр.105/09.12.2008г.). В границите на ЗЗ се 
забранява: премахването на характеристики на ландшафта (синори, 
единични и групи дървета, защитни горски пояси) при ползването на 
земеделските земи като такива; залесяването на ливади, пасища и мери, 
както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; 
използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни видове; 

- Защитена зона „Горни Дъбник - Телиш“, BG0002095 - включва 
землищата от община Червен бряг, област Плевен (с. Ракита, с. Телиш), 
землището от община Искър, област Плевен (с. Писарово) и землищата от 
община Долни Дъбник, област Плевен (с. Горни Дъбник, с. Крушовица, с. 
Садовец). Площта на ЗЗ е 3 398,51 ха. ЗЗ „Горни Дъбник - Телиш” е 
одобрена с Решение на МС №122/02.03.2007г. (обн. ДВ., 
бр.21/09.03.2007г.). ЗЗ „Горни Дъбник - Телиш” е обявена със Заповед 
№РД-557/05.09.2008г. на Министъра на околната среда и водите (публ. 
ДВ., бр.84/26.09.2008г.). В границите на ЗЗ се забранява: залесяването на 
ливадите и пасищата, както и превръщането им в обработваеми земи и 
трайни насаждения; премахването на характеристики на ландшафта 
(синори, единични и групи дървета, защитни горски пояси) при ползването 
на земеделските земи като такива; използването на пестициди 
(включително второ поколение родентициди) и торове (с изключение на 
оборски тор) в пасища и ливади; извършването на дейности, свързани с 
пресушаване или промяна на хидрологичния режим, освен при изпълнение 
на такива, свързани с подобряване състоянието на водните екосистеми и 
местообитанията; паленето на тръстикови масиви и крайбрежна 
растителност; косенето на тръстика, папур и плаваща водна растителност в 
периода от 1 март до 15 август; извършването на сечи, освен санитарни, на 
островите и в радиус 300 м от чаплови и корморанови колонии; добиването 
на подземни богатства; депонирането на отпадъци; 
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 За екологичната мрежа в частта и за защитените зони по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от 
ЗБР (Натура 2000 в частта и за опазване на природните местообитания на 
видовете от Директива 92/43/ЕЕС): 
- Защитена зона „Карлуково“, BG0001014 – включва землищата от община 
Червен бряг, област Плевен (с. Бресте, с. Горник, с. Девенци, с. Лепица, с. 
Радомирци, с. Ракита, с. Реселец, с. Рупци, с. Сухаче, с. Телиш, гр. Червен 
бряг, с. Чомаковци), землищата от община Бяла Слатина, област Враца (с. 
Габаре, с. Драшан), землищата от община Мездра, област Враца (с. Горна 
Бешовица, с. Цаконица), землищата от община Роман, област Враца (с. 
Долна Бешовица, с. Камено поле, с. Кунино, с. Радовене, с. Стояновци), 
землищата от община Луковит, област Ловеч (с. Беленци, с. Дъбен, с. 
Карлуково, гр. Луковит, с. Петревене, с. Румянцево, с. Тодоричене) и 
землищата от община Ябланица, област Ловеч (с. Брестница, с. Добревци, 
с. Златна Панега, гр. Ябланица). Площта на ЗЗ е 28 841.93 hа. ЗЗ 
„Карлуково” е одобрена с Решение на МС №122/02.03.2007г. (обн. ДВ., 
бр.21/09.03.2007г.); 

- Защитена зона „Река Искър“, BG0000613 – включва землищата от 
община Червен бряг, област Плевен (с. Глава, с. Девенци, гр. Койнаре, с. 
Телиш, с. Чомаковци), землището от община Кнежа, област Плевен (с. 
Бреница), землищата от община Д. Митрополия, област Плевен (с. Брегаре, 
с. Гостиля, с. Крушовене, с. Ореховица, с. Славовица, с. Ставерци), 
землищата от община Искър, област Плевен (с. Долни Луковит, с. Искър, с. 
Писарово, с. Староселци) и землището от община Гулянци, област Плевен 
(с. Искър). Площта на ЗЗ е 9 458.00 ха. ЗЗ „Река Искър” е одобрена с 
Решение на МС №122/02.03.2007. (обн. ДВ., бр.21/09.03.2007г.); 

- Защитена зона „Язовир Горни Дъбник“, BG0000611 - включва землищата 
от община Червен бряг, област Плевен (гр. Койнаре, с. Ракита, с. Телиш), 
землищата от община Долни Дъбник, област Плевен (с. Горни Дъбник, с. 
Крушовица, с. Садовец) и землището от община Искър, област Плевен (с. 
Писарово). Площта на ЗЗ е 2 539.29 ха. ЗЗ „Язовир Горни Дъбник” е 
одобрена с Решение на МС №122/02.03.2007г. (обн. ДВ., 
бр.21/09.03.2007г.); 

- Защитена зона „Седларката“, BG0000591 - включва само землището на 
с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен. Площта на ЗЗ е 1,00 ха. ЗЗ 
„Седларката“ е одобрена с Решение на МС №122/02.03.2007г. (обн. ДВ., 
бр.21/09.03.2007г.). ЗЗ „Седларката” е обявена със Заповед №РД-
104/09.02.2015г. на Министъра на околната среда и водите (публ. ДВ., 
бр.17/06.03.2015г.). В границите на ЗЗ се забранява: извеждането на сечи; 
провеждането на спелеоложки проучвания през размножителния период на 
прилепите и през периода на зимуване – от 1 декември до 31 юли; чупене, 
повреждане, събиране и преместване на скални и пещерни образувания; 
благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска, 
туристическа и спортна дейност в пещерата и на входа; палене на огън; 
преграждане на входа на пещерата или на отделни нейни галерии по начин, 
възпрепятстващ преминаването на видовете, предмет на опазване; търсене, 
проучване и добив на подземни богатства; водовземане в границите на 
защитената зона, вкл. и от пещерата; използването на продукти за 
растителна защита в селското стопанство; строителство за което е 
необходима промяна на предназначението и начина на трайно ползване на 
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целия имот и на частта от имота, попадащи в зоната; посещения в 
пещерата, с изключения на такива за научни цели; 

I.8.7.2.  Защитени територии 
В границите на община Червен бряг се намират следните защитени местности 

(ЗМ) и природни забележителности (ПЗ), както следва:  
 ПЗ Скално образувание „Куклите” в местността „Улея“ - землището на 

с. Реселец, обявена със Заповед №1799/30.06.1977г. на МГОПС (ДВ., 
бр.59/1972г.), площ от 10,9 ха; 

- Цели на обявяване – скални образувания; 
- Режим на дейности - забранява се да се секат, кастрят и повреждат 

дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения; 
Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време; Забранява 
се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят 
гнездата или леговищата на същите; Забранява се разкриването на кариери 
за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения 
облик на месността, включително и на водните течения; Забранява се 
чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните 
образувания, сталактитите и други формиции в пещерите; Забранява се 
воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на 
санитарни сечи и отсичането на престарелите и с влошени декоративни 
качества дървета; 

- Припокриване (частично или пълно) - ЗЗ по директивата за птиците 
„Карлуковски карст“; 

 ЗМ „Щърка” - находище на див божур, землището на с. Реселец, обявена със 
Заповед №468/30.12.1977г. на МГОПС (ДВ., бр.6/1978г.), прекатегоризирана 
със Заповед №РД-720/10.06.2003г. (ДВ., бр.60/2003г.), площ 1,0 ха; 

- Цели на обявяване – опазване на находище на уязвим вид - червен божур 
(Paeonia peregrina Mill.); 

- Режим на дейности - забранява се да се секат, кастрят и повреждат 
дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения; 
Забранява се пашата на домашни животни; Забранява се преследването на 
диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и 
разрушаване на гнездата и леговищата им; Забранява се разкриването на 
кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се 
повреждат или изменят както естествения облик на местността, така и на 
водния и режим; Забранява се воденето на сечи, освен санитарни; 
Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в 
случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на 
защитената територия; 

- Припокриване (частично или пълно) - ЗЗ по директивата за птиците 
„Карлуковски карст“; 

 ПЗ Тектонски гребен „Калето” - землището на с. Реселец, обявена със 
Заповед №703/07.04.1961г. на Главно управление на горите (ДВ., бр.1-3-13-
703-1961г.), площ 57,4 ха; 

- Цели на обявяване – тектонски гребен /скални образувания;  
- Припокриване (частично или пълно) - ЗЗ по директивата за птиците 

„Карлуковски карст“; 
 ПЗ Водопад „Скока” на река Белилката - землището на с. Реселец, обявена 

със Заповед №1635/27.05.1976г. на МГОПС, (ДВ., бр.50/1976г.), площ 0,2 ха; 
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- Цели на обявяване – водопад; 
- Режим на дейности - забранява се сеченето, кастренето и повреждането на 

дърветата, а също така и изкореняването на всякакви растения; Забранява 
се пашата на добитък през всяко време; Забранява се преследването на 
диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или 
леговищата им; Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни 
и други материали, увреждането или изменението на естествения облик на 
местността, включително и на водните течения; Забранява се чупенето, 
драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни 
образувания, на сталактитите и други формации в пещерите; Забранява се 
извеждането на интензивни и голи главни сечи; Забранява се всякакво 
строителство; Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на 
престарели и с влошени декоративни качества дървета; 

- Припокриване (частично или пълно) - ЗЗ по директивата за птиците 
„Карлуковски карст“; 

 ПЗ „Скалните кукли” в местността „Пладнището“ - землището на с. 
Реселец, обявена със Заповед №3702/29.12.1972г. на МГОПС (ДВ., 
бр.13/1973г.), площ 64,2 ха; 

- Цели на обявяване – скални образувания; 
- Режим на дейности - забранява се да се секат, кастрят и повреждат 

дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения; 
Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време; 
Забранява се да се преследването на дивите животни, птиците и техните 
малки и развалянето на гнездата и леговищата им; Забранява се да се 
разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя 
естествения облик на местността и включително водните течения; 
Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е 
начин, сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите; 
Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи; Разрешава се 
воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени 
декоративни качества; 

- Припокриване (частично или пълно) - ЗЗ по директивата за птиците 
„Карлуковски карст“; 

 ПЗ „Купените” - землището на с. Реселец, обявена със Заповед 
№3702/29.12.1972г. на МГОПС (ДВ., бр.13/1973г.), площ 4,3 ха; 

- Цели на обявяване – скални образувания; 
- Режим на дейности - забранява се да се секат, кастрят и повреждат 

дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения; 
Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време; 
Забранява се да се преследването на дивите животни, птиците и техните 
малки и развалянето на гнездата и леговищата им; Забранява се да се 
разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя 
естествения облик на местността и включително водните течения; 
Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е 
начин, сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите; 
Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи; Разрешава се 
воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени 
декоративни качества; 
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- Припокриване (частично или пълно) - ЗЗ по директивата за птиците 
„Карлуковски карст“; 

 ПЗ „Хайдушката пещера” - местност „Скока”, землището на с. Девенци, 
обявена със Заповед №1635/27.05.1976г. на МГОПС (ДВ., бр.50/1976г.), 
площ 0,3 ха; 

- Цели на обявяване – пещера; 
- Режим на дейности - забранява се сеченето, кастренето и повреждането на 

дърветата, а също така и изкореняването на всякакви растения; Забранява 
се пашата на добитък през всяко време; Забранява се преследването на 
диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или 
леговищата им; Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни 
и други материали, увреждането или изменението на естествения облик на 
местността, включително и на водните течения; Забранява се чупенето, 
драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни 
образувания, на сталактитите и други формации в пещерите; Забранява се 
извеждането на интензивни и голи главни сечи; Забранява се всякакво 
строителство; Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на 
престарели и с влошени декоративни качества дървета; 

 ПЗ Скален мост „Седларката” в местността „Езерото” - землището на 
с. Ракита (попада в границите на ЗЗ BG0000591 „Седларката“), обявена със 
Заповед №1799/30.06.1972г. на МГОПС (ДВ., бр.59/1972г.), площ 0,5 ха; 

- Цели на обявяване – скален мост;  
- Режим на дейности - забранява се да се секат, кастрят и повреждат 

дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения; 
Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време; Забранява 
се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят 
гнездата или леговищата на същите; Забранява се разкриването на кариери 
за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения 
облик на месността, включително и на водните течения; Забранява се 
чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните 
образувания, сталактитите и други формиции в пещерите; Забранява се 
воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на 
санитарни сечи и отсичането на престарелите и с влошени декоративни 
качества дървета; 

 ПЗ Скално образувание „Камарата” - землището на с. Бресте, обявена със 
Заповед №1427/13.05.1974г. на МГГП (ДВ., бр.44/1974г.), площ 1,0 ха;  

- Цели на обявяване – скали;  
- Режим на дейности - забранява се сеченето, кастренето на дърветата, както 

и късането и изкореняването на всякакви растения; Забранява се пашата на 
добитък през всяко време; Забранява се да се преследването на дивите 
животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и леговищата 
им; Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което 
се провежда и изменя естествения облик на местността и включително 
водните течения; Забранява се чупенето, драскането и повреждането по 
какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални образувания в 
пещерите; Забранява се воденето на интензивни и голи главни сечи; 
Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета 
с влошени декоративни качества; 
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- Припокриване (частично или пълно) - ЗЗ по директивата за птиците 
„Карлуковски карст“; 

 ЗМ „Мариновец” - землището на с. Лепица, обявена със Заповед 
№356/05.02.1966г. на КГГП (ДВ., бр.30/15.04.1966г.), прекатегоризирана със 
Заповед №РД-755/10.06.2003г. на МОСВ (ДВ., бр.60/2003г.), заличаване със 
Заповед №РД-683/13.10.2015г. (ДВ., бр.85/2015г.), площ 4,0 ха; 

- Цели на обявяване - опазване на забележителен ландшафт;  
- Режим на дейности - забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и 

ландшафтни, с оглед подобряване на санитарното и украсно значение на 
горите около обекта; Забранява се пашата на добитък през всяко време на 
годината; Забранява се разкриване на кариери, вадене на пясък, къртене на 
камъни, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и 
всякакви действия, които загрозяват или нарушават природната обстановка 
около тях; 

 ЗМ „Голият връх” - землището на с. Сухаче, обявена със Заповед 
№356/05.02.1966г. на КГГП (ДВ., бр.30/15.04.1966г.), прекатегоризирана със 
Заповед №РД-756/10.06.2003г. на МОСВ (ДВ., бр.60/2003г.), площ 7,0 ха;  

- Цели на обявяване - опазване на забележителен ландшафт;  
- Режим на дейности - забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и 

ландшафтни, с оглед подобряване на санитарното и украсно значение на 
горите около обекта; Забранява се пашата на добитък през всяко време на 
годината; Забранява се разкриване на кариери, вадене на пясък, къртене на 
камъни, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и 
всякакви действия, които загрозяват или нарушават природната обстановка 
около тях; 

 ЗМ „Дреновица” - землището на с. Сухаче, обявена със Заповед 
№356/05.02.1966г. на КГГП (ДВ., бр.30/15.04.1966г.), прекатегоризирана със 
Заповед №РД-757/10.06.2003г. на МОСВ (ДВ., бр.60/2003г.), площ 20,0 ха; 

- Цели на обявяване – опазване на характерен ландшафт; 
- Режим на дейности - забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и 

ландшафтни, с оглед подобряване на санитарното и украсно значение на 
горите около обекта; Забранява се пашата на добитък през всяко време на 
годината; Забранява се разкриване на кариери, вадене на пясък, къртене на 
камъни, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и 
всякакви действия, които загрозяват или нарушават природната обстановка 
около тях;  

 ЗМ „Пипра - Калето” - землището на с. Телиш, обявена със Заповед 
№23/30.01.1978г. на КОПС (ДВ., бр.12/1978г.), прекатегоризирана със 
Заповед №РД-728/10.06.2003г. на МОСВ (ДВ., бр.60/2003г.), площ 1,1 ха; 

- Цели на обявяване – опазване на забележителен ландшафт, резултат на 
хармонично съжителство на човека и природата; 

- Режим на дейности - забранява се извеждането на сечи, освен санитарна и 
ландшафтна; Забранява се пашата на домашни животни през всяко време; 
Забранява се повреждането на растителността; Забранява се преследването 
на дивите животни и техните малки, както и нарушаване на 
местообитанията им; Забранява се разкриването на кариери, провеждането 
на минногеоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя 
ландшафта; 
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I.8.7.3.  Защитени видове 
На територията на общината се срещат следните видове птици - Северен 

мишелов, Белоопашат мишелов, Гарван гробар, Гмурец голям, Гмурец малък, Чапла 
бяла малка, Щъркел бял (обикновен), Черен щъркел, Ням лебед, Зеленоглава патица, 
Шилоопашата патица, Гъска белочела малка, Гъска посевна, Гъска сива, Ветрушка 
черношипа, Ястреб малък (врабчар), Водна кокошка (зеленонога), Бекасина малка, 
Калугерица обикновена, Сова горска (ушата), Папуняк, Рибарче земеродно, Синявица 
(синя гарга), Брезов певец, Ръждива чапла, Авлига, Дрозд поен, Кос (черен дрозд), 
Лястовица градска, Лястовица селска, Лястовица скална, Орехче, Сврачка малка, 
Чучулига полска, Шаварче блатно и др. Защитени видове са Големият ястреб, 
Белоопашатия мишелов, Орел змияр и сокол Орко. 

Видове обекти на ловен туризъм - богатото дивечово присъствие на територията 
на общината е предпоставка за развитие на ловно-рибарския туризъм. Видовете 
животни, обект на ловен туризъм са: 

 Бозайници – дива свиня, сърна, див заек, чакал, лисица, дива котка, белка, 
черен пор, язовец; 

 Птици – ловни фазани, яребица, пъдпъдък, гривяк, гургулица (прелетна), 
гугутка, зеленоглава патица, лятно бърне, зимно бърне; 

 Риби – речен кефал, шаран, сом, скобар, каракуда, уклей, бяла мряна, лин и 
др. 

В община Червен бряг защитени видове растения са Елвезиево кокиче* 
(Galanthus elwesii), Дегенов порезник (Seseli degenii), Горски вечерник (Hesperis 
sylvestris), Обикновена пърчовка* (Himantoglossum caprinum) (H. hircinum), 
Влакновиден ръждавец (Potamogeton trichoides). Някои от видовете защитени растения, 
като Елвезиево кокиче* (Galanthus elwesii) и Дегенов порезник (Seseli degenii) са 
установени в природна забележителност Тектонски гребен „Калето”. 

На територията на общината има няколко вида защитени вековни дървета, които 
се намират по населени места, както следва: 

 гр. Червен бряг 
- Вековно дърво „Бяла черница” – V-ти квартал;  
- Вековно дърво „Летен дъб” – ул. „Отец Паисий” №66;  
- Вековно дърво „Летен дъб” - ул. „Васил Левски” №14;  
- Вековно дърво „Източен чинар” (8 бр.), „Американски дъб” (1 бр.) - в 

двора на мелница Червен бряг;  
- Вековно дърво „Летен дъб” – в двора на VII жп. секция гр. Червен бряг;  
- Вековно дърво „Благун” – м. „Вудол” – лозе собственост на Дашко Велчев 

Иванчев;  
- Вековно дърво „Благун” – м. „Вудол” – лозе собственост на Цвятко Велчев 

Иванчев; 
 с. Глава 

- Вековно дърво „Полски бряст” – училище „Хр. Ботев”;  
- Вековно дърво „Черна топола” – м. „Ангеловото”;  
- Вековно дърво „Черна топола” – м. „Върбалака”;  
- Вековно дърво „Бяла топола” (5 бр.) – м. „Острова”;  
- Вековно дърво „Бяла топола” – м. „Брода”; 

 гр. Койнаре 
- Вековно дърво „Летен дъб” – ул. „Илия Динков” №6; 

 с. Лепица 
- Вековно дърво „Цер” – м. „Петолъчката”;  
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- Вековно дърво „Летен дъб” – край фурната; 
 с. Радомирци 

- Вековно дърво „Полски бряст” – м. „Белия мост”; 
 с. Ракита 

- Вековно дърво „Цер” (5 бр.);  
- Вековно дърво „Бяла черница” – ул. „Ал. Стамболийски” №39;  
- Вековно дърво „Бяла черница” (2 бр.) - ул. „Дойновски” №7;  
- Вековно дърво „Бяла черница” – ул. „Хр. Ботев” №35;  

 с. Реселец 
- Вековно дърво „Летен дъб” – м. „Средна лъка”;  
- Вековно дърво „Топола” – м. „Орехов дол”; 

 с. Сухаче 
- Вековно дърво „Орех” – ул. „Петлешков” №13;  

 с. Чомаковци 
- Вековно дърво „Летен дъб” – м. „Голямото дърво”; 

I.8.8. Територия и населени места в Общината 
Общата площ на територията на община Червен бряг е 485 км2, като населените 

места и урбанизираните територии заемат 25 865 дка или 5,3% от общата площ на 
общината. Установената тенденция към намаляване на броя на населението в общината 
води до тенденция към намаляване и в гъстотата на населението. 

Гъстотата на населението в общината е по-ниска в сравнение с тази в страната и 
в Северозападен район, но е почти равна с гъстотата в областта. През 2011г. в България 
на един км2 се падат около 66 жители, в Северозападен район – 44 жители, в област 
Плевен – 57 жители и в община Червен бряг – 56,56 жители. 

Община 
/Област 

Обща 
площ 
(км2) 

Урбанизирана 
територия 

(км2) 

Населени 
места 
(бр.) 

Градове 
(бр.) 

Села 
(бр.) 

Н.м./100 
км2 

Жит./км2 
Жит./км2 
урб. тер. 

Червен 
бряг 

485 5.3% 14 2 12 2,88 56,56 954 

Област 
Плевен 

4 655,64 5.91% 123 13 110 2,64 57,17 967 

България 111 001 4.1% 5 302 255 5 047 4,78 66,40 1 618 

В община Червен бряг има четиринадесет населени места, в това число два града 
- гр. Червен бряг и гр. Койнаре и дванадесет села - с. Бресте, с. Глава, с. Горник, с. 
Девенци, с. Лепица, с. Радомирци, с. Ракита, с. Реселец, с. Рупци, с. Сухаче, с. Телиш, с. 
Чомаковци. 

Община Червен бряг е втора по големина в областта и граничи с община 
Луковит. Железопътната гара е важен възел по линията София-Варна. 

Отдалечеността на град Червен бряг до останалите населени места в Общината е 
показана в следната таблица: 

Населено място км 

гр. Койнаре 15 
с. Бресте 11 
с. Глава 20 
с. Горник 4 
с. Девенци 13 
с. Лепица 10 
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с. Радомирци 10 
с. Ракита 19 
с. Реселец 6 
с. Рупци 6 
с. Сухаче 9 
с. Телиш 21 
с. Чомаковци 7 

I.8.9. Население 
По данни на НСИ към 31.12.2015г. населението на община Червен бряг възлиза 

на 25 904 жители, което е 10.28% от населението на цялата област Плевен. Най-голяма 
част от него 15 245 души живеят в града - общински и административен център, а 
останалите 10 659 души са разпределени в селата. 

По общия брой на населението, общината попада в групата на малките общини 
(до 30 000 души). Разпределението на жителите по населени места е неравномерно, 
като 58,9% от населението на общината е съсредоточено в гр. Червен бряг.  

Разпределението на населението в административният център – гр. Червен бряг 
и останалите населени места в община Червен бряг през годините 2011-2015г. 
(съгласно данни от НСИ) е представено в таблицата по-долу: 

№ 
Населено място в 

община Червен бряг 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

1. 
Градове - гр. Червен бряг 
и гр. Койнаре 

16 325 16 080 15 849 15 657 15 245 

2. Села в общината 11 241 11 034 10 859 10 721 10 659 

Общо община Червен бряг 27 566 27 114 26 708 26 378 25 904 

*Източник: НСИ 

По данни на „ГРАО” населението по постоянен адрес на община Червен бряг 
през годините 2011-2015г. се движи, както следва: 

№ 
Населено място в община 

Червен бряг 

Данни на „ГРАО” – бр. жители по постоянен адрес 

Към 
31.12.2011г. 

Към 
31.12.2012г. 

Към 
31.12.2013г. 

Към 
31.12.2014г. 

Към 
31.12.2015г. 

1. гр. Койнаре 5 061 5 012 4 974 4 925 4 865 

2. гр. Червен бряг 16 187 16 031 15 835 15 743 15 577 

3. с. Бресте 421 408 408 402 387 

4. с. Глава 1 412 1 405 1 391 1 391 1 403 

5. с. Горник 1 441 1 446 1 450 1 461 1 458 

6. с. Девенци 800 766 750 744 731 

7. с. Лепица 444 433 424 419 409 

8. с. Радомирци 1 574 1 565 1 557 1 555 1 565 

9. с. Ракита 848 839 824 806 798 

10. с. Реселец 1 066 1 062 1 050 1 022 1 008 

11. с. Рупци 1 257 1 261 1 258 1 275 1 265 

12. с. Сухаче 743 733 717 720 708 

13. с. Телиш 929 899 885 868 841 

14. с. Чомаковци 1 131 1 101 1 087 1 067 1 052 
Общо община Червен бряг 33 314 32 962 32 610 32 398 32 067 

*Източник: ГРАО 
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В таблицата по-долу е представен броя на населението за страната, както и 
разпределение на населението в общините от област Плевен, съгласно данни от НСИ 
към 31.12.2015г., като следва: 

За страната /Област 
/Общини в областта 

Общо В градовете В селата 

България 7 153 784 5 227 182 1 926 602 

Област Плевен 251 986 167 220 84 766 

Белене 9 216 7 602 1 614 

Гулянци 11 144 2 990 8 154 

Долна Митрополия 18 755 7 023 11 732 

Долни Дъбник 11 162 3 987 7 175 

Искър 6 417 2 992 3 425 

Кнежа 12 808 9 770 3 038 

Левски 18 447 9 295 9 152 

Никопол 8 538 3 060 5 478 

Плевен 123 673 103 329 20 344 

Пордим 5 922 1 927 3 995 

Червен бряг 25 904 15 245 10 659 

*Източник: НСИ 

Населението на община Червен бряг за 2015г. съставлява 10.28% от населението 
на област Плевен. По брой на населението община Червен бряг се нарежда на второ 
място сред общините в област Плевен. 

Намаляването на населението в общината е основен лимитиращ фактор за 
бъдещо развитие и оказва негативно влияние върху работната сила и 
възпроизводителния потенциал на територията. Миграциите са непрекъснат процес и 
през последните години мотивите са лични и икономически. 

Естественото движение е един от основните компоненти, оказващи влияние на 
динамиката на населението и неговата структура по възраст.  

През последните години, отрицателните стойности на естествения прираст 
остават относително високи, което води до намаляване на демографския потенциал на 
общината. Този факт играе ролята на ограничаващ фактор за бъдещото й социално-
икономическо развитие. Подобряването на социално-икономическата ситуация в 
общината е една от възможностите за намаляване на отрицателните стойности на 
естествения прираст. 

През 2015г. са родени 240 деца, са починали 511 души. Естественият прираст на 
общината за 2015г. е отрицателен, като средната стойност за страната е -6,2‰, а за 
областта -10.0‰. 

През 2015г. в област Плевен са регистрирани 2 234 родени деца, като от тях 2 
217 (99.2%) са живородени. В сравнение с предходната година, броят на живородените 
е намалял с 15 деца, или с 0.7%. Коефициентът на обща раждаемост през 2015г. се 
запазва, както през 2014г. и е 8.7. Броят на живородените момчета (1 180) е със 143 по-
голям от този на живородените момичета (1 037), или на 1 000 живородени момчета се 
падат 879 момичета. В градовете и селата живородените са съответно 1 430 и 787 деца. 
Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.5‰, а в селата – 9.3‰. През 2014г. тези 
коефициенти са били съответно 8.3 и 9.3‰. През 2015г. нивото на общата смъртност в 
област Плевен се задържа високо. Броят на умрелите е 4 745 души, а коефициентът на 
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обща смъртност – 18.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите е намалял със 
76, или с 1.6%. Смъртността сред мъжете (20.0‰) продължава да бъде по-висока в 
сравнение със смъртността сред жените (17.5‰). Продължават и силно изразените 
различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на 
смъртност е по-висок в селата (26.3‰) отколкото в градовете (14.9‰). През 2015г. в 
областта са починали 17 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска 
смъртност е 7.7‰. След достигнатото най-високо равнище през 2002г. – 13.9‰, 
коефициентът на детска смъртност варира от 13.7‰ през 2005г, до 6.5‰ през 2013г. 
През 2015г. е регистрирано намаление на коефициента на детска смъртност с 0.8‰ 
спрямо 2014г. 

Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст 
на населението. След 1990г. демографското развитие на страната се характеризира с 
отрицателен естествен прираст на населението. През 2015г. в резултат на отрицателния 
естествен прираст, населението на областта е намаляло с 2 528 души, или с 61 души по-
малко в сравнение с 2014г. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на 
естествения прираст, е -10.0‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е -
6.4‰, а в селата -17.0‰, или намалението на населението в областта в резултат на 
естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в 
селата. 

Коефициентът на раждаемост за 2015г. за страната е 9,2‰, а за област Плевен 
8,7‰. От общо 240 родени в община Червен бряг 134 са момчета и 106 момичета. 
Смъртността в община Червен бряг за 2015г. е 511 души, като средния за страната 
15,3‰, а за област Плевен 18,7‰.  

При запазване на тази тенденция се ограничават възможностите за естественото 
възпроизводство на населението през следващите години, което ще рефлектира върху 
бъдещата възрастова структура на населението в общината и върху трудовия пазар.  

В таблицата по-долу е представено естественото движение на населението в 
страната, област Плевен и община Червен бряг, съгласно данни от НСИ през 2015г.: 

За страната /Област 
/Общини в областта 

Общо 
живородени 

Общо умрели 
Естествен 
прираст 

България 65 950 110 117 -44 167 

Област Плевен 2 217 4 745 -2 528 

Белене 61 195 -134 

Гулянци 68 347 -279 

Долна Митрополия 181 492 -311 

Долни Дъбник 162 231 -69 

Искър 62 160 -98 

Кнежа 115 228 -113 

Левски 165 418 -253 

Никопол 54 248 -194 

Плевен 1 065 1 755 -690 

Пордим 44 160 -116 

Червен бряг 240 511 -271 

*Източник: НСИ 

Механичният прираст като демографски показател е резултат от разликата 
между броя на заселените и на изселените. В последните години се наблюдава 
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тенденция, че броят на заселените и броят на изселените се движи в определени не 
много широки граници. За общината броят на изселените превишава този на 
заселените, което формира и отрицателния механичен прираст в община Червен бряг. 

Миграциите са непрекъснат процес с различен генезис и интензитет. През 
последните години мотивите за миграциите са лични и икономически. Механичният 
прираст на община Червен бряг за 2015г. в абсолютни стойности е следният - заселили 
са се 420, а са се изселили 623, а механичният прираст е -203 души. 

В таблицата по-долу е представено механичното движение на населението в 
страната, област Плевен и община Червен бряг, съгласно данни от НСИ през 2015г.: 

За страната /Област 
/Общини в областта 

Заселени Изселени 
Механичен 

прираст 
България 144 425 148 672 -4 247 

Област Плевен 5 028 6 263 -1 235 

Белене 106 195 -89 

Гулянци 310 195 115 

Долна Митрополия 453 377 76 

Долни Дъбник 332 238 94 

Искър 153 112 41 

Кнежа 201 257 -56 

Левски 270 346 -76 

Никопол 225 177 48 

Плевен 2 346 3 606 -1 260 

Пордим 212 137 75 

Червен бряг 420 623 -203 

*Източник: НСИ 

Измененията в броя на населението на общината водят и до промени във 
възрастовата структура. Населението в България е от регресивен тип и тенденцията към 
застаряване на населението е ясно изразена, според шведския демограф Зунберг. 
Продължава процеса на остаряване на населението, който се изразява в намаляване на 
относителния дял на децата до 18 години и увеличаване на дела на населението на 65+. 
Контингентите във възрастовата група 15-64г., от която основно се формира работната 
сила, намаляват в абсолютен размер, но запазват относителния си дял. Увеличава се 
делът на възрастното население (на 65+). Делът на населението в „активните 
възрастови групи” (15-64г.) е сходен с този на областта и района. 

Населението в трудоспособна възраст в община Червен бряг към края на 2015г. е 
14 628 души. Населението в над-трудоспособна възраст през 2015г. е 7 282 души. За 
една година то леко намалява, като през 2014г. населението в трудоспособна възраст в 
община Червен бряг е 15 017 души, а в над-трудоспособна възраст е 7 291 души.  

През 2015г. броят на населението в под-трудоспособна възраст възлиза на 3 994 
души, като е леко намаляло спрямо предходната 2014г., когато е било 4 070души. 

В таблицата по-долу са представени данни за населението под-, в и над-
трудоспособна възраст в страната, област Плевен и община Червен бряг, съгласно 
данни от НСИ към 31.12.2015г.: 
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За страната /Област /Община 
Червен бряг 

Общо души 
В т.ч. в 

градовете  

България 

Общо  7 153 784 5 227 182 

Под-трудоспособна възраст 1 063 930 788 677 

В трудоспособна възраст 4 349 105 3 286 121 

Над-трудоспособна възраст 1 740 749 1 152 384 

Област Плевен 

Общо  251 986 167 220 

Под-трудоспособна възраст 36 386 24 194 

В трудоспособна възраст 142 081 100 658 

Над-трудоспособна възраст 73 519 42 368 

Община Червен бряг

Общо 25 904 15 245 

Под-трудоспособна възраст 3 994 2 267 

В трудоспособна възраст 14 628 9 111 

Над-трудоспособна възраст 7 282 3 867 

*Източник: НСИ 

Въз основа на горната таблица може да се определи възрастовата структура на 
населението в община Червен бряг, както следва: 

 Население в под-трудоспособна възраст – 3 994 д. или 15,42% от общия му 
брой; 

 Население в трудоспособна възраст – 14 628 д. или 56,47%;  
 Население в над-трудоспособна възраст – 7 282 д. или 28,11%; 
Обобщено за 2015г. информацията за средните стойности общо за страната, 

област Плевен и Община Червен бряг е представена в таблицата по-долу: 

Възрастова група население % Общо % В градовете 

Общо за страната 

Под-трудоспособна възраст 14.87 15.09 

В трудоспособна възраст 60.79 62.87 

Над-трудоспособна възраст 24.33 22.04 

Област Плевен 

Под-трудоспособна възраст 14.44 14.47 

В трудоспособна възраст 56.38 60.19 

Над-трудоспособна възраст 29.18 25.34 

Община Червен бряг 

Под-трудоспособна възраст 15.42 14.87 

В трудоспособна възраст 56.47 59.76 

Над-трудоспособна възраст 28.11 25.37 

Делът на населението в под-трудоспособна и в трудоспособната възраст в 
община Червен бряг е по-висок, а на населението в над-трудоспособна възраст е по-
нисък в сравнение с показателите за област Плевен, което оказва известно положително 
въздействие за формиране на трудовия потенциал в общината спрямо област Плевен. 
При сравнение на тези показатели - дела на населението в под-трудоспособна и над-
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трудоспособна възраст е по-висок от средния за страната, а на населението в 
трудоспособна възраст е по-нисък от средния за страната. 

Промените във възрастовата структура на населението се изразяват в 
продължаващия процес на остаряване, което естествено води до нарастване на 
показателя за средната възраст на населението. Процесът на остаряване се проявява 
както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е по-
висока в сравнение с тази в градовете. 

Във връзка с очакваното съотношение между трите възрастови групи – под-, в- и 
над-трудоспособна възраст – община Червен бряг би могла да се определи като община 
с умерено благоприятна възрастова структура. 

I.8.10. Трудова заетост 

По данни от преброяването на населението през 2011г. икономически активните 
лица на 15 и повече навършени години в община Червен бряг са 10 337 души, което 
представлява 43,00% от населението на възраст 15 и повече навършени години в 
общината (24 040 д.) и 9,48% от икономически активните лица в област Плевен (109 
016 души). Заетите на територията на общината са 7 566 души, което представлява 
73,19% от броя на икономически активните в същата категория. 

Население на 15 и повече навършени години по пол, икономическа активност, брой, 
2011г. 

За страната /Област 
/Община Червен 
бряг 

Общо 
Икономически активни Икономически 

неактивни Общо Заети Безработни 

България 6 389 298 3 329 683 2 834 834 494 849 3 059 615 
Област Плевен 235 008 109 016 90 610 18 406 125 992 
Община Червен бряг 24 040 10 337 7 566 2 771 13 703 

Мъже  11 911 5 693 4 035 1 658 6 218 
Жени  12 129 4 644 3 531 1 113 7 485 

*Източник: НСИ 

На територията на община Червен бряг действа Дирекция „Бюро по труда”. 
Динамиката на абсолютния брой на безработните лица за периода 2007-2011г. показва 
увеличение на броя на безработните лица. С по-големи темпове нарастват броят на 
безработните с начално и по-ниско образование спрямо броя на безработните с висше 
образование. В полов аспект, броят на безработните нараства с по-бързи темпове при 
мъжете. Според степента на завършено образование, най-голям е относителният дял на 
безработните с основно и по ниско образование. В сравнение с равнищата на 
безработица за териториалните единици от по-високо йерархично ниво, община Червен 
бряг е с високи показатели на безработица. 

Средногодишното равнище на безработицата в община Червен бряг, спрямо 
икономически активното население, запазва много по-високата си стойност, в 
сравнение със средната за страната. Неблагоприятна е професионално образователната 
структура на безработните лица. Очертава се нисък процент на регистрираните 
безработни със специалност и квалификация. От справките на ДБТ е видно, че се 
търсят предимно инженери, икономисти, юристи и учители по чужди езици, както и 
други педагогически специалонсти, без „Предучилищна педагогика” и „Начална 
училищна педагогика”. Броят на недостигащите специалисти е малък. Специалистите 
от различни специалности без висше образование и квалифицираните работници са 
достатъчен брой, дори се наблюдава излишък. В областта на здравеопазването, 
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образованието и културата, потенциалът от кадри е достатъчен. Може да се счита, че 
тези приоритетни за общината сфери не изпитват недостиг от квалифицирани 
специалисти, с изключение на преподавателите по чужди езици (най-вече английски). 

Общият брой на регистрираните безработни лица към месец април 2010г. е 2 953 
души. Броят на безработните лица с регистрация над 1 година в ДБТ – Червен бряг към 
месец май 2010г. е 1 159 души. 

Активната политика по заетостта се реализира чрез редица програми и мерки за 
осигуряване на временна заетост и обучение. В тази насока до месец май 2009г. в 
Община Червен бряг се е изпълнявал проект „Право на достоен живот”, финансиран 
от Европейския социален фонд. Социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален 
асистент” са ползвали 49 потребители, като за целта са били обучени 10 домашни 
помощници и 16 социални асистенти. От януари 2011г. е започнало изпълнението на 
проект „Алтернатива за достоен живот”, в който 60 лица са били обслужени от 30 
домашни помощници. Той е финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” със средства от Европейския социален фонд, фаза 3. По НП 
„СУСС” дейност „Домашен помощник” са обслужени 108 потребители от 26 обучени 
домашни помощници. По дейност „Домашен патронаж” са обслужени 20 потребители 
от 4 домашни помощници. 

През 2016г. в Община Червен бряг е стартирано изпълнението на проект 
„Активиране и осигуряване на заетост на младежи от Община Червен бряг“, Договор 
за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002-0034-C01, със срок на 
изпълнение 12 месеца. Бенефициент по проекта е Община Червен бряг в партньорство с 
„Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС). Проектът се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и 
Европейския социален фонд на Европейския съюз, Министерство на труда и 
социалната политика. Целта на проекта е активиране и интеграция в заетост на 
младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или 
обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни лица в Агенция по 
заетостта, с местоживеене на територията на Община Червен бряг. За постигане на тази 
цел ще бъдат идентифицирани 90 икономически неактивни младежи на възраст 18-29г. 
в община Червен бряг чрез осъществяване на информационна кампания и 
индивидуална работа на терен, които ще преминат мотивационно обучение и ще бъдат 
наети чрез субсидирана заетост в общината за срок от 6 месеца на длъжности в 
областта на градинарството, строителството или чистотата. Проектните дейности са 
насочени към основните предизвикателства, пред които са изправени младежите от 
Община Червен бряг - пасивност и слаба мотивация за учене и работа, липса на 
професионален опит и трудови навици, ниска степен на образование и/или 
професионална квалификация. Реализирането на дейностите по проекта ще спомогне за 
подобряване адаптивността на младите хора към пазара на труда и ще развие техните 
умения за търсене и кандидатстване за работа. 

I.8.11. Икономическо състояние на общината 

Община Червен бряг е част от област Плевен, чийто БВП за 2014г. е 1 728 млн. 
лв., а БВП на човек от населението в областта е 6 710 лв., което е с 57,97% по-ниско от 
равнището за страната. Разпределението на Брутната добавена стойност (БДС) по 
сектори за 2014г. е както следва: 26,35% от аграрен, 23,31% от индустрия и 33,33% от 
услуги. Тази структура е типична, тъй като е характерно преобладаващия дял на сектор 
услуги, което важи и за страната.  
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В таблицата по-долу са представени данни от НСИ за периода 2010-2014г. за 
основните икономически индикатори за страната, статистически Северозападен район 
(обхващащ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен), както следва: 

Основни икономически 
индикатори 

Мерна единица 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

България  

БДС – общо млн. лв. 63 985 69 966 70 375 70 576 72 608

БДС по икономически сектори 

 Аграрен млн. лв. 3 166 3 708 3 742 3 770 3 823 

 Индустрия млн. лв. 17 597 20 742 20 794 19 448 19 726

 Услуги млн. лв. 43 222 45 516 45 839 47 358 49 059
Брутен вътрешен продукт млн. лв. 73 780 80 100 81 544 81 971 83 612

БВП на човек от населението лв. 9 793 10 900 11 161 11 283 11 574

Северозападен район 

БДС - общо млн. лв.  4 665 5 036 4 998 4 969 5 151 

БДС по икономически сектори 

 Аграрен млн. лв. 539 630 613 632 649 

 Индустрия млн. лв. 1 407 1 701 1 731 1 612 1 716 

 Услуги млн. лв. 2 720 2 705 2 654 2 725 2 787 

Брутен вътрешен продукт млн. лв.  5 380 5 766 5 791 5 771 5 932 

БВП на човек от населението лв.  6 012 6 844 6 977 7 064 7 381 

Област Плевен 

БДС - общо млн. лв. 1 351 1 481 1 440 1 493 1 501 

БДС по икономически сектори 

 Аграрен млн. лв. 138 170 165 169 171 

 Индустрия млн. лв. 315 397 382 410 400 

 Услуги млн. лв. 898 915 892 914 929 

Брутен вътрешен продукт млн. лв. 1 558 1 696 1 668 1 734 1 728 

БВП на човек от населението лв. 5 399 6 317 6 298 6 639 6 710 

*Източник: НСИ 

Основната производствена дейност на предприятията намиращи се на 
територията на общината е в областта на машиностроенето, трикотажната индустрия и 
хранително-вкусовата промишленост, селско стопанство, търговия и транспорт. 
Въпреки, че структурата на промишлеността с изключение на дървопреработващия 
сектор е съхранена, общата икономическа криза в страната през последните години се е 
отразила неблагоприятно върху състоянието на промишлеността – непълно и 
недостатъчно ефективно използване на производствените мощности, ограничени 
производствени възможности, остаряла техника и технологии, недостатъчни 
инвестиционни възможности, не ефективен следприватизационен контрол, 
недостатъчна осигуреност с пазари, недостатъчно развита и поддържана 
инфраструктура и др. Положителен елемент в това развитие е навлизането на чужди 
капитали в редица предприятия. В град Червен бряг има работещи предприятия от 
керамичната, машиностроителната и шивашката промишленост, предимно малки и 
средни предприятия. 
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На територията на общината, основната част от предприятията се намират на 
територията на гр. Червен бряг, като по важни за икономиката са следните 
производства: 

№ Наименование Производствена дейност 

1. 
 

„Палфингер Продукционстехник 
България“ ЕООД, гр. Червен бряг 

Дружество с австрийско участие, специализирано в 
машиностроително производство. Разработка, конструиране, 
производство и търговия на – кранове, мотокари, повдигащи 
устройства. Производство на различни видове хидравлични цилиндри 
за кранове с марка „ПАЛФИНГЕР“; 

2. „Ивена“ АД, гр. Червен бряг 
Производство и монтаж на строително оборудване - бетонови възли, 
силози, рециклиращи установки за отпадни води; 

3. „Боряна“ АД, гр. Червен бряг Производство на горни дамски и мъжки трикотажни облекла. 
Продукцията е изключително за външния пазар; 

4. „Ретекс“ АД, гр. Червен бряг 
Текстилно предприятие – производство на прежди, нетъкан текстил, 
изолационен материал (тип „Ретекс“); 

5. „ТекстилКо“ ООД, гр. Червен бряг 

Шивашко предприятие, създадено през 1996г. в гр. Червен бряг с 
предмет на дейност конфекциониране на горни трикотажни облекла. 
Частна производствена фирма за изработка на спортни облекла, 
предназначени за износ, с едноличен собственик „Фанко“ АД 
(Република Гърция); 

6. „Тера“ АД, гр. Червен бряг 

Производство и търговия с тухли, производство на уникални 
керамични пластики, експозиция. Керамика, търговия със строителни 
материали, бензиностанция с газстанция, бетонов център с пресевна 
станция. За инсталацията за изработване на керамични изделия чрез 
изпичане (тухли) е издадено КР 87/2005г. от МОСВ; 

7. „Букет - Телиш“ АД, с. Телиш Производство на вино за нашия пазар и за износ; 

8. „Политрейдинг“ ООД, с. Глава 
Преработка на зеленчуци - консервена фабрика за зеленчукови, 
плодови, зеленчуково-местни консерви; 

9. „Кадифе 1“ ЕООД, гр. Койнаре  
Производството на трикотажни облекла, предназначени за външния 
пазар; 

10. „Търговия на едро“ ЕАД, гр. Червен 
бряг 

Едрова търговия; 

11. ЕТ „Ценков 64“ Петьо Ценков 

Рибовъдство (от 2005г. – под наем рибарник в с. Горник (площ 100 
дка) и го зарибява с шаран, толостолоб, амур, сом и през 2007г. 
фирмата започва да произвежда и зарибителен материал. През 2008г. 
– под наем язовир в с. Ракита (площ 200 дка) и го зарибява с шаран, 
бял толостолоб, бял амур и сом и е пуснат за спортен риболов; 

12. „ВВСпласт“, гр. Червен бряг 
Производство на алуминиева и ПВЦ дограма, щори, решетки и 
извършва строително-ремонтни дейности; 

13. „Тачева - Комерс“ ЕООД, гр. Червен 
бряг 

Дистрибутор на захарни изделия (сладки); 

14. ЕТ „Цветан Върбанов“, гр. Червен 
бряг 

Изкупуване и обработка на земеделски земи – отглежда 
висококачествени зърнени култури; 

15. „Палмекс-03” ЕООД, гр. Червен 
бряг 

Търговия с черни и цветни метали, вътрешен и международен 
транспорт. Фирмата притежава лиценз №83/01.07.2004г. за търговска 
дейност с отпадъци от черни и цветни метали, Регистрационен 
документ на основание чл.52 ЗУО за дейности по събиране, 
транспортиране и временно съхранение на отпадъци които нямат 
опасни свойства – хартия, пластмаса, стъкло. Разрешителен документ 
за извършване на дейности по събиране и разкомплектоване на 
ИУМПС. Съгласно сключен договор на 29.12.2014г. с община Червен 
бряг, обслужва площадка на територията на гр. Червен бряг за 
предаване на разделно събрани отпадъци от жителите на общината – 
отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии, текстилни 
отпадъци, ИУЕЕО, опасни отпадъци, ЕГО, ОЧЦМ и др. отпадъци 
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посочени в Решение №08-ДО-297-00/21.02.2013г. издадено от 
РИОСВ – гр. Плевен; 

16. СД „Сирена - Пешев и сие“, гр. 
Червен бряг 

Мокро боядисване на едрогабаритни метални изделия по класически 
начин; 

17. „Бимбо“ 2007, гр. Червен бряг 
Производство и търговия на бебешко и детско бельо, комплекти за 
изписване, спално бельо, възглавници, горен трикотаж, хавлии; 

18. „Ларче БГ“, гр. Червен бряг Въглища, кокс и брикети – добив, производство и търговия; 

19. „Бета Индъстрис Корпорейшън“ АД, 
гр. Червен бряг 

Машиностроене, металообработване и карно производство, предлага 
пълен цикъл на производство – от конструиране до сглобяване и 
монтаж на готово изделие; 

20. „Медец БГ“, гр. Червен бряг Производство на мед 

21. „Ескусиана 96“ ООД, гр. Червен 
бряг 

Месо и местни продукти; 

22. „МС Индъстри“ ЕООД, гр. Червен 
бряг 

Производство на компоненти и крайни продукти в областта на 
подемните съоръжения, като мотокари и мото повдигачи, лебедки, 
кранове, както и пътно-строителна техника, метални конструкции, 
металообработка и монтаж; 

23. „АДКО МОБИЛ“ ЕООД, гр. Червен 
бряг 

Изкупуване, търговия и износ на билки и плодове от 2010г. (висок 
процент от тях се използват като лечебни растения). Разполага с 
производствена база в гр. Червен бряг, където се извършва приемане, 
заготовка и експедиция на билките и техническите култури; 

24. „Строй Комерс – Елеонора Спасова“ 
ЕТ, гр. Червен бряг 

Строително-ремонтни услуги; 

25. „Бети 57“ ЕТ, гр. Червен бряг Мебели; 

26. „Пипра“ АД, гр. Червен бряг 
Производство на мебели - кухненски мебели и обработка на плочи от 
леки дървесни частици; 

27. “Пътно поддържане – Телиш” 
ЕООД, с. Телиш 

Строителна фирма; 

28. “Мавлина” ООД, с. Телиш Производство на дрехи за вътрешния и външния пазар; 

29. Складова база на “Булгартабак” - 
Плевен, с. Телиш 

Складова база; 

30. Дърводелска фабрика “Метида”, с. 
Чомаковци 

Изработка на дограма, кухненски мебели и др.; 

31. „ПИОНЕР“ АД, гр. Койнаре 
Производство на спортни облекла, продукцията е изключително за 
външен пазар (Франция, Италия, Испания и САЩ); 

32. „359“ ООД, гр. Койнаре 
Дружество с 50% английско участие, специализирано за 
производство на дамска конфекция, предимно за външен пазар; 

33. „ТРАНС ОЙЛ“ АД, гр. Червен бряг Превоз на пътници и товари с автобусен и автомобилен транспорт; 
34. „ТОНИКС-96“ ООД, с. Чомаковци Цех за преработка на месо и производство на месни изделия; 

35. СД „Крум Савчев и сие“, с. 
Чомаковци 

Производство на захарни изделия; 

36. “Кондор и сие”, гр. Червен бряг 
Мелница - произвежда висококачествени брашна, макаронени и 
тестени изделия, десертно нишесте; 

37. „БРАТЯ МИХОВИ“ ООД, гр. 
Червен бряг 

Производството на бетон и варови разтвори; 

38. „ВИАСТРОЙ /2002“ ООД, гр. 
Червен бряг 

Строителна фирма; 

39. ЕТ „Емил Байрактаров“, гр. Червен 
бряг 

Шивашка дейност; 

40. ЕТ „Румен Цветков /Нели/ Комерс“, 
гр. Червен бряг 

Шивашка дейност; 

На територията на община Червен бряг сектор „Индустрия” е с многогодишна 
традиция. Десетилетия наред община Червен бряг е с развита и работеща 
промишленост със завоювани позиции в отраслите - машиностроителна и 
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металообработваща, мебелна, текстилна, хранително-вкусова, керамична и 
електротехническа. 

В годините на прехода към пазарна икономика и процесите на раздържавяване 
се съхраняват основните производства и се развива малкият и среден бизнес. 

Като резултат от световната финансова криза през последните няколко години 
структурата на икономиката на община Червен бряг се променя основно. Прекратена е 
изцяло дейността на структуроопределящи предприятия, в резултат на което в община 
Червен бряг като водещи се очертават следните отрасли – текстилен, 
металообработващ, хранително-вкусов и мебелен. 

Както в цялата страна така и в община Червен бряг най-много частни фирми са 
концентрирани в сферата на търговията. Почти 100% от фирмите в общината са в 
частния сектор, като преобладаващата част от търговските обекти са за търговия на 
дребно. Като цяло търговската мрежа в общината е добре развита. 

Социално-икономическият комплекс на община Червен бряг се анализира и 
оценява по четири основни показатели - брой на активните стопански субекти, нетни 
приходи от продажби (в хил. лв.), брой на заетите (наетите) лица и размер на ДМА. При 
характеризирането му се прилага секторно-отрасловият подход. В първичния сектор се 
включва аграрният сектор и горското стопанство (вкл. лов и риболов). Вторичният 
сектор включва индустриалните отрасли (добивна и преработваща промишленост), а в 
третичния сектор – всички обслужващи отрасли (т.нар. сектор на услугите). 

С водещи икономически функции в община Червен бряг е вторичният сектор, 
допълван от обслужването, което я определя като община с промишлено-обслужващи 
функции. Индустриалният сектор определя икономическия облик на община Червен 
бряг. Той е представен от различни отрасли на преработващата промишленост. 
Добивната промишленост не е развита. Динамиката в развитието на индустриалният 
сектор е под влиянието на икономическата криза. Секторът на услугите е с параметри, 
подчертаващи степента на развитост на обслужващите функции на община Червен 
бряг. 

В отраслите от първичния сектор по-добре развито е селското стопанство. 
Физико-географските условия и скруктурата на поземлените ресурси, както и 
константната земеделска дейност, са фактори за развитието на селското стопанство. 

Вторичният сектор, влючващ отрасли от преработващата промишленост е с 
многоотраслов характер. С определени традиции и със завоювани позиции на пазара са 
помишлени производства от отраслите „Машиностроене и металообработване”, 
„Производство на текстилни продукти” и „Производство на мебели”. 

Строителството, разглеждано и оценявано като икономическа дейност, също 
изпитва последиците от преструктурирането на общинската икономика. Основните 
икономически параметри, които го характеризират, показват, че се реализира основно 
на предприемачески принцип, като водещ е частният сектор. 

На територията на община Червен бряг функционират три еднолични дружества 
с общинско участие в собствеността. Това са „Общинско хранене” ЕООД, „ДКЦ I – 
Червен бряг” ЕООД и „МБАЛ – Червен бряг” ЕООД. 

Класификацията на търговските дружества по брой на заетите лица (по 
действащата в страната законова уредба) на микро, малки, средни предприятия и т.н. 
дава възможност да се оцени ролята на т.нар. малък и среден бизнес за икономическото 
развитие на отделните териториални единици. Важна отличителна черта на 
съвременния социално-икономически комплекс на община Червен бряг е засилената 
роля на малкия и средния бизнес. Оценките и характеристиката на общинската 
икономика, показват, че наред с мястото, което имат големите търговски дружества, 
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определящи икономическата сруктура и производствената специализация, не по-малка 
е и значимостта на малкия и средния бизнес. На територията на община Червен бряг се 
наблюдава характерната и за цялата страна ситуация – висок брой на много малките 
(т.нар. „микропредприятия”) с брой на заетите до 9 души. Тази особеност в създаването 
на малки търговски дружества (с персонал от 10 до 50 души) в първите години на 
прехода и днес е отличителна черта на икономическите структури в сферата на 
производството и обслужващия сектор. 

В таблицата по-долу са представени данни за броя на нефинансовите 
предприятия по групи според броя на заетите в тях лица на национално ниво и на ниво 
Северозападен район за 2014г.: 

(Брой) 

Статистически район 

2014г. 

Общо 
Групи предприятия според броя на 

заетите лица 
до 9 до 49 50 - 249 250+ 

Общо за страната 383 905 354 988 23 656 4 509 752 

Северозападен район 28 352 26 146 1 809 353 44 

*Източник: НСИ  

Основните изводи от развитието на индустрията в общината са: 
 Селското стопанство е добре развито в общината, но аграрния сектор е с по-

слабо участие в икономическото развитие; 
 Икономическата криза оказва влияние и води до спад на предприятията, броя 

на заетите лица и реализираните приходи от продажби във вторичния 
(промишленост) и третичния (услуги) сектор; 

 Ограничени са възможностите на фирмите за финансиране и 
самофинансиране на традиционни и нови производства; 

 Липсват нови елементи в структурата на икономическия комплекс, способни 
да дадат силен тласък на производството, като подобрят технологическата и 
бизнес среда, развитието на научни и технологични структури и връзката им с 
нови производства, бизнес или технологични паркове и др.; 

I.8.12. Селско стопанство 

Природните и климатични условия оказват положително влияние върху 
развитието на селското и горското стопанство. Земеделските територии към общата 
площ на общината са 368 533 дка. По отношение на баланса на територията, община 
Червен бряг се отличава със значително по-висок от средния за страната дял на 
земеделските територии (75% срещу 58,7%) и по-нисък от средния дял на горските 
територии (13,8% срещу 33,6%). 

Обработваемата земя е 258 545 дка или 70% от селскостопанския фонд, при 
средно за областта 85,6%, а за страната 78,1%. Трайните насаждения са 15 333 дка или 
4% и са на равнището на средното за областта – 4,31%. Земеделието на територията на 
общината е добре развито. Приоритетно се явява растениевъдството, като най-голям е 
делът на зърнените култури. Освен тях се отглеждат технически и фуражни култури, и 
трайни насаждения. Добро развитие има зеленчукопроизводството, което задоволява 
основно личните нужди на селските стопани. 

Сред най-отглежданите култури са - зърнено-хлебни (пшеница и ечемик 
37,01%), зърнено-фуражни, фуражни (царевица) и технически (слънчоглед, тютюн). 
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Сред овощните дървета най-отглеждани на територията на общината са – орехи, сливи, 
череши и др. През последните години зеленчукопроизводството в района има траен 
спад, като се развива на малки площи, предимно в дворни места. Трайните насаждения 
са представени от лозя и овощни градини, които са разположени на разпокъсани 
маломерни площи и се обработват от собствениците. В общината в землищата на гр. 
Червен бряг и с. Реселец има ябълков масив, а сливови масиви в гр. Червен бряг и с. 
Ракита. 

Също така добро развитие има и животновъдството (говедовъдство, 
свиневъдство, птицевъдство). Животновъдството на територията на община Червен 
бряг е развито в направление за мляко и месо. Частни земеделски стопани са 
ангажирани в отглеждането на животни. Въпреки възможностите на ОП „Развитие на 
селските райони”, малцина от местните животновъди са се възползвали от обновяване 
на фермите си със съвременно оборудване и техника. 

Горското стопанство е стратегически резерв за развитието на дейности като 
дърводобива и дървопреработването, лов и риболов, рационално и екологосъобразно 
ползване на диворастящите билки, горски плодове и гъби и т.н. общата площ на 
горския фонд на общината е 66 855 дка. Горският фонд се стопанисва от ДГС – Плевен 
за горите държавна собственост и от община Червен бряг за горите общинска 
собственост. В горите и земите с основно дървопроизводителни и средообразуващи 
функции, организацията на стопанисването е насочена към разширеното 
възпроизводство на дървесината. 

От горите на територията на общината се добива дървесина, която се продава. 
Развитието на дейностите, свързани с възпроизводството, ползването и опазването на 
горите, създава работни места за голяма част от населението на общината. С връщането 
на гори на техните собственици се осигурява допълнителен доход от развиване на 
дейност на базата на собствен ресурс, както и се увеличи интересът и разнообразието в 
използването на дървесината. Като проблем остават незаконните сечи, чрез които се 
добива незаконно дървесина от гори собственост на държавата, общината и 
гражданите. 

Проблемите в селското и горското стопанство на общината са свързани главно с 
остарялата техника, ниската земеделска култура на населението, липсата на 
инвестиции, недостатъчните пазари и др. Бъдещото развитие на селското стопанство е 
свързано с необходимостта от предоставяне на общинска земя за изграждане на 
семейни ферми и смесени дружества с участие на инвеститори, оземляване на 
безимотни и малоимотни, отпускане на кредити, създаване на нови трайни насаждения, 
създаване на зеленчукови градини за стокова продукция, повишаване квалификацията 
на селските стопани, създаване на реален пазар на земята и др. В тази насока 
перспективите за развитието на селското стопанство може да се търсят в: 

 Изграждане на единна стратегия и на политика за преструктуриране на 
аграрния сектор с цел развитие на печеливши производства съобразени с 
природните и поземлените ресурси на общината; 

 Създаването на модерни съвременни семейни ферми за растителна и 
животинска продукция; 

 Създаване на нови масиви от трайни насаждения; 
 Развитие на биологично земеделие - запознаване на производителите с 

технологията на производството и с нормативната база, както и с научните 
постижения; 
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 Създаване на условия за повишаване на нивото на научно обслужване в 
селското стопанство и на тази база, стимулиране на въвеждането на 
съвременни технологии на производство; 

 Стимулиране на малките населени места чрез създаване на заетост в 
производството на зърнени култури, в селския туризъм и изграждане на 
социална инфраструктура за задържане на населението; 

I.8.13. Туризъм 

Туризмът в община Червен бряг е слабо развит, като стопански отрасъл, въпреки 
наличието на природни дадености и исторически паметници. През последните години е 
налице тенденция към намаляване броя на туристите в общината. За периода 2007-
2012г. в таблиците по-долу е представена посещаемостта на туристите в района, както 
и наличната база. 

Туристи в община Червен бряг през периода 2007-2012г. 

Година Общо Българи Чужденци 

2007 2 457 1 786 671 

2008 5 190 4 319 871 

2009 2 960 2 626 334 

2010 2 544 2 334 210 

2011 3 713 3 573 140 

2012 2 032 1 908 124 

*Забележка: Данните са за туристите реализирали нощувки в категоризираните места 
за настаняване 

Брой и капацитет на категоризираната леглова база в община Червен бряг към 
01.01.2013г. 

Видове обекти Брой 
Капацитет 
(бр. легла)

Категория 

1 зв. 2 зв. 3 зв. 4 зв. 

Хотели 1 50 1 зв.       

Вилни селища             

Пансиони             

Почивни станции             

Семейни хотели 1 35 1 зв.       

Общо: 2 85         

Брой и капацитет на категоризираните заведения за хранене и развлечения към 
01.01.2013г. 

Заведения за хранене и развлечения Брой Места 

Ресторанти 6 783 

Заведения за бързо хранене 10 480 

Питейни заведения 57 2 294 

Кафе-сладкарници 6 300 

Барове 12 647 

Общо: 91 4 504 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

46 

 

В община Червен бряг се намират природни забележителности, които са 
предпоставка за развитието на сектора и повишаване на посещаемостта в района: 

 Скални образувания „Куклите“ в местността „Улея“ в землището на с. 
Реселец; 

 Тектонски гребен „Калето“ в землището на с. Реселец; 
 Водопад „Скока“ в землището на с. Реселец; 
 „Хайдушка пещера“ в местността „Скока“ при с. Девенци; 
 Скален мост „Седларката“ в местността „Езерото“ в землището на с. Ракита; 
Добрите природни дадености на с. Реселец и изградената екопътека са 

предпоставка за развитие на екотуризма в района. В община Червен бряг са изградени 
няколко язовира, най-голям от които е язовир „Телиш“, язовир „Горни Дъбник”, язовир 
„Еница”, а в околностите на с. Рупци се намира язовир „Рупци“, както и има няколко 
рибарника и микроязовири, които може да предоставят възможности за развитие на 
ловно-рибарския туризъм. 

На 6 км от град Червен бряг се намира с. Реселец, като цялата околност е 
изпълнена с уникални природни образувания, множество пещери и предлага интересни 
туристически маршрути. В землището на селото се намира природната 
забележителност скално образувание „Куклите” в местността „Улея“. „Реселешките 
кукли“ представляват уникални и впечатляващи скални фигури – купени, кукли, 
обелиски, като могат да се различат порта, подпряна на три колони, старец, обут в 
потури, слон и други интересни форми. В околността се намират и други природни 
забележителности - Тектонски гребен „Калето”, Водопад „Скока” на река Белилката. 
Наблизо е и изкуственото езеро „Баража“, образувано от преграждане на реката, което е 
подходящо за риболов и летни излети. Естествен туристически център на община 
Червен бряг е с. Реселец, в чието землище са разположени атракции, които са от 
обхвата на проект „Развитие на туристическа атракция “Тектонски гребен Калето”, 
Договор №BG161PO001/3.1-03/2010/044, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 
2007-2013г. Освен на исторически находки, районът е богат на природни 
забележителности (културно-исторически обекти, пещери, скални образувания и др.), 
които го правят едно от най-красивите села в общината. Целта на проект „Развитие на 
туристическа атракция “Тектонски гребен Калето” е развие на водещата туристическа 
атракция - Тектонски гребен ”Калето” и съпътстващaта я атракция „Реселешки кукли”, 
обединени в интегриран туристически маршрут, за оползотворяване потенциала на 
региона на Община Червен бряг и с. Реселец като атрактивна дестинация за устойчив 
екологичен туризъм. Проектът е съобразен напълно с приоритетите на община Червен 
бряг, ключово място сред които заема развитието на алтернативните форми на туризъм 
(екологичен, селски, културен, религиозен и др.). Предпоставка за това са големият 
брой природни и културно-исторически дадености на територията на общината. 
Неговата реализация допринесе и за по-равномерно разпределение на ползите от 
туризма в национален мащаб, тъй като е предвидена инвестиция и популяризиране на 
атракции в регион, чиито богат туристически потенциал е недостатъчно познат и 
оползотворен. Всички инвестиционни мерки в територията на природните 
забележителности са напълно съобразени с изискванията на законодателството за 
опазване на околната среда и биологичното разнообразие, тъй като те са част от 
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. 

Природната забележителност Тектонски гребен “Калето” е част от защитена 
зона „Карлуковски карст“, включена в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. 
Разположена е на площ от 57,4 ха и е създадена с цел опазване на тектонския гребен. 
Уникалният природен феномен представлява каньон с дължина приблизително 750 м и 
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височина 30-40 м. Целият район на природната забележителност е пропаднал с около 
60 м и отвсякъде го обграждат отвесни скали, с чудни и уникални геометрични форми, 
в пълен контраст с цялата околност. В долината между скалите се намира екопътека, 
която жителите на село Реселец са обособили за посещенията на туристите. Причината 
за образуването на уникалните скални форми е физическото изветряне, разломяването 
във вертикална посока на дебелите до 70-100 м матрихтски варовити пластове и 
хоризонталното им преместване на едно разстояние от 80-100 м. Екопътеката 
преминава през цялото протежение на долината на каньона и достига до възвишение от 
лявата част на каньона, на което има голяма поляна. Тук е обособен пункт за 
наблюдение, две беседки и навеси. От пункта за наблюдение се открива панорамен 
изглед към уникалните скални форми и пещери. По протежението на каньона, вървейки 
по екопътеката, могат да се наблюдават редица интересни скални фигури, една от които 
е “Гъдулката”, представляваща естествено издълбана фигура в скалите на каньона с 
формата на гъдулка. Пътеката минава и покрай „Отсечената скала“, която представлява 
голям, леко наклонен монолитен блок, подобен на десет етажна сграда. Една от 
местните легенди на село Реселец, което има богато и интересно историческо минало 
разказва, че от „Отсечената скала“ сe хвърлила девойка, която не пожелала да приеме 
турската вяра. Природната забележителност не е лишена и от характерните за 
варовитите терени пещери, но тук те не са се образували от подземни води, поради 
което нямат характерните за този вид пещери сталактити и сталагмити. Най-
впечатляващата пещера по маршрута, обхождащ атракцията е “Темната дупка”, която 
се е образувала между три варовити паралелепипедни блока, които са събрани в 
горните си части. Пещерата има форма на тристенна пирамида с височина около 70 м. 
Единият ръб представлява тесен вход за пещерата, която е тъмна и студена през 
летните горещини. В пещерата е отчетено наличие на колонии от прилепи. Освен 
прилепите, в Тектонски гребен “Калето” гнездят значителен брой защитени от закона 
редки птици, тук е и едно от малкото места в страната, където се срещат скорпиони. По 
склоновете на каньона могат да бъдат открити над 200 ендемитни видове – редки и 
красиви растения. Пътеката преминава през друга забележителност „Кошарата“ (в 
миналото това място е било кошара, оградена от едната страна от скалите). По 
поречието на река Ръчене са изградени места за отдих, беседки, мостчета. Самата река е 
много живописна с естествени прагове, водопади. 

Природна забележителност Водопад „Скока” на река Белилката се намира на 
около километър северозападно от с. Реселец. Височината му е около 10 м. По 
асфалтов път се стига до горната част на водопада, след което следва стръмна пътека, 
която води до подножието му. 

Близо до с. Реселец се намира пещера „Кънтилката“, която е едноетажна, 
неразклонена. Общата и дължина е 30 м. Намира се във варовикови скали. 

Село Бресте е разположено в красива местност и има много природни 
забележителности. Една от тях е река Белилката (Барата) и извора й край селото. 
Предимно югоизточните по-високи части на Дреновица, са обрасли с гори от дъб, цер, 
липа и габър, носещи свежест и прохлада в летния зной („горопек“) за селото. Районът 
е богат на археологически артефакти. Изследвания и научни становища са 
документирани от екипи от НАИМ-БАН, УниБИТ и Фондация Арете-Фол. Има 
регистрирано праисторическо селище от каменно-медната епоха (V–ІV хил. пр. Хр.), 
също две тракийски надгробни могили, следвани от късноантично селище в местността 
„Гургос“. Виждат се римски мозайки и 2 строително-декоративни колони, в стил от 
период - краят на I-ви, началото на II-ри век. През землището на село Бресте е 
преминавал римският стратегически път, прокаран от император Траян-(Marcus Ulpius 
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Traianus) и завършен през 106 година от Сердика до Улпия – Ескус (с. Гиген) с крайна 
точка (Sucidava Ulpius Dacia) град-крепост, авант-пост на империята, днес гр. Коравия - 
Румъния, от който започнал вторият му поход срещу Даките, или както е останал в 
преданията на брестене - „Друма“. Природна забележителност Скално образувание 
„Камарата” се намира непосредствено до с. Бресте, югозападно от гр. Червен бряг. 
Представлява хълм, начупен на парчета, в следствие на тектонски процеси. Някои от 
тях са пропаднали. По своята същност скалното образувание представлява блоково-
ерозионна морфоложка форма. До Камарата може да се стигне по черен път. 

Близо до гр. Червен бряг се намират „Чуклите“ и представляват групи от скални 
пирамиди, образувани сред варовиците на Мездренската и Кайлъшката свита в каньона 
на река Ръчене. Достъпни са само за пешеходци, като до тях се стига по черни пътища 
само в сухо време. В района няма запазена туристическа инфраструктура и 
отдалечеността на каньона от населените места го прави местообитание на грабливи 
птици. 

В населените места на общината има множество природни забележителности и 
обекти на културен туризъм, като например: 

 Гр. Червен бряг - праисторически селища (в м. „Лесковец“, в м. „Биволски 
камък“); средновековни селища (в м. „Добролък“ и в м. „Селището“); скални 
рисунки (в м. „Калето“); пет надгробни могили; 

 Гр. Койнаре - 10 надгробни могили в цялото землище; праисторически 
селища (в м. “Мелница - Житница”, м. „Калето“, м. Лозята); античен 
некропол (м. „Белия бряг“); 

 Село Глава - антично селище (югоизточно от селото); три надгробни могили; 
 Село Горник – тракийски селища и тракийски могили (на 2 км южно от 

селото); праисторически селища (до източния край на селото, в м. „Кални 
затул“); антични селища (при вливане на р. Златна Панега в р. Искър, в м. 
„Буков дол“ и в м. „Манастира“); римски път (в м. „Манастира“); античен 
некропол (3 км южно от селото); 

 Село Девенци - м. „Скока“; ПЗ „Хайдушката пещера“; гората „Пипра“; 
местността „Калето“; 

 Село Лепица – три надгробни могили; праисторическо и антично селище (в м. 
„Кленовит“); 

 Село Радомирци - две надгробни могили; праисторическо селище (северно от 
язовира); 

 Село Ракита – три надгробни могили (из землището на селото); антични 
селища (в района на селото и в м. “Умника”); могилата-градище (в м. 
“Черковното”); м. “Езерото” с пещера; скален мост “Седларката”; 

 Село Реселец – четири надгробни могили; праисторически селища (в м. 
„Тепето“, м. „Чудна“, до х. ”Реселец”); антични селища (в м. „Куклите“, в 
Горното селище, в м. „Средна лъга“, до рибарника); антична крепост – Калето 
– м. „Лескар“; античен водопровод (м. „Добри дол“ – до античната крепост); 
средновековен некропол (в самото село); скални образувания “Куклите”; 
тектонски гребен “Калето”; 

 Село Рупци - четири надгробни могили; праисторически селища (в м. 
„Имането“, във вилата на машиностроителния завод, при подстанция 
“Мизия”); антични селища (в м. „Имането“, в южния край на селото в м. 
„Жабек“); 

 Село Сухаче – тракийско светилище в м. „Селището“; 
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 Село Телиш - възстановени две къщи от праисторическо селище от епохата на 
неолита в двора на читалището и археологична сбирка от материали от 
разкопките, провеждани в м. „Редутите“ и м. „Лъга“; язовир “Телиш”; 
“Калето”- в м. „Пипра“ (4 км западно от селото) с археологични материали от 
праисторически човек, траки, римляни и Втората българска държава; 

 Село Чомаковци – праисторически селища (в м. „Ореша“ и м. „Маркова 
могила“); антична крепост в района на селото; антична мозайка в селото; 
тракийска гробница; 

Туризмът може да бъде приоритетен отрасъл в икономиката на общината, но 
неговото развитие не може да бъде успешно, ако не се съчетае с общото подобряване на 
икономическата база и на инфраструктурата. Възможностите за бъдещото развитие на 
туризма в общината са свързани със: 

 Осигуряване на достатъчно места за нощуване в района; 
 Развитие на малък и среден туристически бизнес с активно включване на 

местното население в туристическия процес;  
 Привличане като източници на финансиране в туристическата сфера на 

средства от европейските предприсъединителни фондове; 
 Подобряване уменията за мениджмънт на местните човешки ресурси заети в 

туризма; 

I.9. Процес на обществени консултации 
(ще се добави след осъществяване на консултациите) 

I.10. Органи за разработване и одобрение 
Разработването на настоящата „Програма за управление на отпадъците в 

Община Червен бряг за периода 2016-2020г.“ е съгласувано с Дирекция „Хуманитарни 
дейности“, Отдел „Проекти, поръчки и екология” от администрацията на община 
Червен бряг. След процедурата на обществени консултации и процедурата на 
екологична оценка, проведена по реда на ЗООС, Програмата беше одобрена с Решение 
№ .... на ОбС-Червен бряг от…………. (ще се добави след приемането от ОбС). 

 
 

Община Червен бряг 
ПК 5980, гр. Червен бряг, област Плевен 
ул. „Антим I” №1 
Страница в интернет: http://chervenbryag.bg/bg2/ 
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II. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И 
ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО 
НА ОТПАДЪЦИТЕ 

В тази част на ПУО са представени основните изводи направени въз основа на 
общинските данни, данните от други източници на необходимата информация и 
проведения анализ на съществуващото състояние по управление на отпадъците на 
територията на общината. Изводите на проведените анализи са в основата на 
формулирането на мерките /дейностите за постигане на целите в Програмата за 
управление на отпадъците в община Червен бряг. 

Нормативната уредба на общината, която детайлизира разпоредбите на 
ЗУО, ЗМСМА и ЗМДТ, както и програмните документи са основополагащ 
инструмент за общинската администрация на община Червен бряг за провеждане 
на политиката в разглежданата област. Основните изводи от анализа на 
действащото законодателство и програмните документи в контекста на правата и 
задълженията на общините по управление на отпадъците са следните: 

 В стратегическите документи е променена философията и подхода към 
отпадъците, т.е предлага се преход от целенасочено управление на 
отпадъците като фактор, увреждащ околната среда, към политика на 
предотвратяване тяхното образуване и ефективното им използване като 
ресурси; 

 Нормативната уредба в община Червен бряг („Наредба за управление на 
дейностите по отпадъците на територията на община Червен бряг“) 
несъздава необходимите условия за прилагане на националното 
законодателство в областта на управление на отпадъците; 

 Действащият законодателен пакет съдържа конкретни изисквания и 
количествени цели за намаляване депонирането на отпадъци, за рециклиране 
и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци и за предотвратяването 
на отпадъците, като най-високо ниво от йерархията на управление на 
отпадъците. В тази връзка общината е обезпечена с програмни и нормативни 
документи, които отчасти са хармонизирани с националното законодателство; 

В анализа на отпадъците са изследвани основните тенденции и данни по 
отношение на образуването и методите на третиране на отпадъците понастоящем 
в общината, като са направени констатации във връзка с поставените цели в 
националното законодателство по управление на отпадъците. Основните изводи 
от анализа на отпадъците са следните: 

Битови отпадъци 

 Основните източници на битови отпадъци, приблизително 80% е населението 
и около 20% от търговски, административни, социални, фирмени и други 
подобни обекти; 

 В община Червен бряг се наблюдават тенденции сходни с тенденциите в 
страната, т.е има намаляване на количествата депонирани смесени битови 
отпадъци за периода 2010-2015г. Наблюдаваното намаление се дължи 
основно на отпадъците от домакинствата, като отпадъците от предприятията 
и търговските обекти се запазват в същия обем; 
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 Съгласно получените резултати от проведеният морфологичен анализ на 
смесени битови отпадъци по фракции в община Червен бряг: 
- В количеството на генерираните отпадъци в община Червен бряг, най-

висок е делът на „сгурия, пепел, инертни материали” – 25,4%, последвани 
от „други-неопределими” отпадъци – 21%, „градински отпадъци” – 14,05% 
и „хранителни отпадъци” – 9,64%; 

- Висок е делът на „градинските отпадъци” – 14,05% и на „дървесните 
отпадъци” – 2,23%, което е показателно, че населението не ги събира 
разделно (т.е в общината не е въведена система за разделно събиране на 
„зелени“ отпадъци), а се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци, 
както и не се прилага фамилно компостиране за предотвратяване 
депонирането на тези отпадъци. Предотвратяване на депонирането на тези 
потоци отпадъци и оползотворяването им, ще бъде постигнато чрез 
използване от населението на площадката за компостиране на „зелени” 
отпадъци, разположена на РЦУО-Луковит; 

- Делът на отпадъците от „хартия и картон” - 6,46%, „пластмаса“ - 7,55% 
и „стъкло“ - 5,46% е висок, което е показателно, че въпреки отдавна 
въведената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
(разделно събиране има само в гр. Червен бряг), населението ги изхвърля в 
контейнерите за битови отпадъци. Тези отпадъци са ценни суровини и 
налице е частично използване на системата за разделното им събиране от 
населението. Възможно е това да се дължи поради недостатъчната му 
информираност или неизградено съзнание за разделното им събиране с цел 
оползотворяване, тъй като явно провежданите информационно-
образователни кампании от организацията по оползотворяване на тези 
отпадъчни потоци с която общината има сключен договор са недостатъчни. 
Предотвратяване на депонирането на тези потоци отпадъци и 
рециклирането им, ще бъде постигнато чрез използване от населението на 
ЦР, разположен на РЦУО-Луковит; 

- Наличието на споменатите по-горе подходящи за оползотворяване 
материали в контейнерите за битови отпадъци и въпреки, че в общината 
има въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
(единствено в гр. Червен бряг), налага необходимостта от разширяване 
обхвата на системата, чрез включване на други населени места в общината, 
както и въвеждане на практики за разделно събиране на биоразградими 
отпадъци; 

 В общината единствено в гр. Червен бряг се извършва разделно събиране на 
отпадъци от опаковки - хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, чрез 
система за разделно събиране, като Община Червен бряг има сключен 
договор от 2007г. с ООп на отпадъци от опаковки - „Екопак България” АД за 
сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки, 
относно изграждане и управление на система за разделното им събиране; 

 В общината няма данни за количеството отпадъци от опаковки по видове, 
събрани отделно от домакинствата и от търговските обекти на територията на 
общината, като за периода 2010-2015г.: 
- Общото количество на разделно събраните отпадъци от опаковки (хартия и 

картон, пластмаса, стъкло и метали) възлиза на 310,865 т, от които: 
хартиени и картонени опаковки – 84,355 т; пластмасови и метални 
опаковки – 139,19 т и стъклени опаковки – 87,32 т; 
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 В общината през 2007г. и 2013г. са провеждани информационно-
образователни кампании за повишаване информираността и 
заинтересоваността на населението да участва в разделното събиране на 
отпадъци от опаковки от „Екопак България“ АД с която общината има 
сключен договор; 

 Във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО, Oбщина Червен бряг е 
сключила договор с фирма, притежаваща разрешение по чл.35 от ЗУО, като е 
осигурила площадка на територията на общината за безвъзмездно предаване 
на разделно събрани отпадъци от домакинствата - отпадъци от опаковки, 
отпадъчни материали от хартия, пластмаса, метал, стъкло, негодни за 
употреба батерии, текстилни отпадъци, излезли от употреба електрически 
уреди, опасни отпадъци, обемисти едрогабаритни отпадъци и други видове 
отпадъци от домакинствата, включени в разрешението на фирмата. На 
площадката се извършва предаване на отпадъци от черни и цветни метали 
(ОЧЦМ) с битов характер от физически лица; 

 Процентът на рециклиране на отпадъците от опаковки - хартия и картон, 
пластмаса, стъкло и метал, от общо генерираните отпадъци от опаковки за 
2015г. в община Червен бряг е 3,66%; 

Утайки от ПСОВ 

 На европейско ниво все повече се предпочитат оползотворяване на утайките 
чрез методите на изгаряне с оползотворяване на енергията и извличане на 
фосфора, въпреки че широко се прилагат методите за оползотворяване в 
земеделието и за възстановяване на нарушени терени, а в новите страни 
членки, в т.ч. и България, депонирането е най-често срещан метод; 

 През 2015г. е изградена ПСОВ – гр. Червен бряг, която е с технологична 
схема постигаща необходимият пречиствателен ефект, като излишната 
активна утайка се обезводнява с центрофуга и в последствие обезводнената 
утайка се изнася извън сградата на ПСОВ до контейнери, откъдето 
периодично се извозва на изсушителните полета; 

 Пречистените отпадъчни води от ПСОВ – Червен бряг се заустват в р. Искър, 
водоприемник III–та категория и не се очаква изпускане на вредни емисии в 
зоната на заустване, като пречистените отпадъчни води отговарят на Наредба 
№6/2000 за граничните емисии за концентрация на вредни и опасни 
субстанции в отпадъчните води, зауствани във водни обекти; 

 Във всички останали населени места на общината битово-фекалните води от 
населението се заустват в септични ями, което налага необходимост от 
играждане на канализационни системи и пречиствателни съоръжения; 

 Количествата на утайките за населени места с население по-голямо от 2 000 е. 
ж. се генерират от пречиствателните станции за отпадъчни води, а за тези с 
по-малък брой на населението идват от септичните ями; 

 Предвид факта, че в ПСОВ – гр. Червен бряг потока отпадъчни води 
преминава през степени на пречистване – механично пречистване (решетка и 
пясъкозадържател), биологично пречистване (биобасейни), вторичен утаител, 
дезинфекция, като излишната активна утайка се обезводнява с центрофуга, 
при постигане на влажност 80% на обезводнената утайка и в случай на 
незначително съдържание на замърсители, утайките може да се депонират на 
Регионалното депо за неопасни отпадъци, разположено в РЦУО-Луковит; 
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 Към 2016г. процента на изграденост на канализационната мрежа в гр. Червен 
бряг е 98%, а в останалите населени места основно се използват септични ями 
от населението; 

 Основният риск от замърсяване на подпочвените води е от липсата на 
канализационна система в населените места на общината, което налага 
необходимостта от изграждане/рехабилитация на канализационната мрежа, 
която не е обхванала целия град Червен бряг, така и изграждането и в гр. 
Койнаре и селата; 

Строителни отпадъци 

 В периода 2010-2011г. на депото за ТБО в община Червен бряг са депонирани 
3 170 тона строителни отпадъци, като се забелязва, че количествата на 
строителните отпадъци намалява. За периода 2012-2015г. община Червен бряг 
няма информация за количествата на генерираните от ремонтните дейности 
на домакинствата на територията на общината и за количествата на 
депонираните строителни отпадъци; 

 Количествата на генерираните строителни отпадъци в общината за 2015г. са 1 
240,42 тона; 

 Генерираните строителни отпадъци от ремонтната дейност на домакинствата 
– ангажимент на общината по ЗУО, се изхвърлят в контейнерите за смесени 
битови отпадъци и по този начин постъпват съвместно с тях и се депонират 
на РЦУО-Луковит (от м. април 2016г.), а преди това са депонирани на старото 
общинско депо в м. „Долна биволица“, гр. Червен бряг, като са оползотворени 
за запръстяване на старото общинско депо; 

 На територията на общината все още има места, където се изхвърлят 
нерегламентирано понякога строителни отпадъци. Кметствата по места 
вземат необходимите мерки съвместно с общинската администрация за 
ликвидирането им и за недопускане на повторното им образуване; 

 Налице е изоставане на процеса по осигуряване на площадки, които 
общините трябва да осигурят съгласно ЗУО, на които домакинствата и 
фирмите могат да оставят разделно събраните ОСР в малки количества от 
ремонтна дейност, което често е една от причините тези отпадъци да се 
изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци или до тях и съответно 
да запълват депото за битови отпадъци и замърсяват уличните пространства; 

Наличието на модерна инфраструктура е ключова предпоставка за 
управление на отпадъците в общината, съобразно съвременните изисквания. 
Основните изводи от анализа на инфраструктурата за управление на отпадъците 
са следните: 

 През последните години община Червен бряг изпълнява последователна и 
дългосрочна политика за развитие на инфраструктурата за управление на 
отпадъците, като участва в изграждането на Регионалната система за 
управление на отпадъците в регион Луковит. Третирането на битовите 
отпадъци генерирани на територията на община Червен бряг се осъществява 
от м. април 2016. чрез регионален принцип на РЦУО - Луковит; 

 С въвеждане на РСУО през м. март 2016г. и регионален подход за управление 
на отпадъците в общината през м. април 2016г., община Червен бряг е 
обезпечена със съвременна инфраструктура за управление на битови 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

54 

 

отпадъци, ЕГО, зелени отпадъци с цел тяхното оползотворяване, рециклиране 
и екологосъобразно обезвреждане; 

 С оглед изпълнение на изискванията на ЗУО за осигуряване на площадки, на 
които населението на общината може да оставя разделно събраните опасни 
отпадъци от бита, ЕГО, рециклируеми отпадъци, зелени и други разделно 
събрани отпадъци, общината е обезпечена с такава площадка (сключен 
договор с фирма „Палмекс-03” ЕООД, притежаваща разрешение по чл.35 от 
ЗУО за осигуряване на площадка на територията на общината за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата). Също така 
населението на община Червен бряг може да ползва ЦР, разположен на 
РЦУО-Луковит, където има контейнери за битови, ЕГО, зелени отпадъци и за 
всички видове отпадъци, които не могат да се депонират с битовите и не е 
осигурена определена система за събиране; 

 На територията на общината функционират места /площадка за събиране и 
временно съхраняване на масово разпространени отпадъци (НУБА, ИУГ, 
ИУЕЕО и др.), но те се оперират от частни фирми; 

 На територията на община Червен бряг се извършва разделно събиране на 
отпадъци от опаковки, НУБА, ИУГ, ИУЕЕО и разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, ОЧЦМ и др, 
на определени от общината места от ООп/фирми с които общината е 
сключила договори; 

 На територията на община Червен бряг не се извършва събиране на излезли 
от употреба моторни превозни средства; 

 На територията на община Червен бряг не се извършва разделно събиране и 
няма площадка за предаване на отработени масла; 

 За извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на 
смесените битови отпадъци в община Червен бряг, фирмата-концесионер е 
обезпечила общината с необходимите съдове за събиране и сметоизвозваща 
техника така, че се обхващат 100% от населението на Общината и е осигурена 
необходимата честота на извозване, с която не се допуска препълване на 
контейнерите; 

 Общината не е обезпечена с необходимите съдове за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки, тъй като контейнери за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки (хартия, пластмаса, метали и стъкло) има само в гр. Червен бряг, 
а в останалите населени места разделно събиране на отпадъци от опаковки не 
се извършва; 

 Общината не е обезпечена със съдове и транспортна техника за разделно 
събиране на биоотпадъци (хранителни и кухненски) и зелени отпадъци от 
паркове и градини, т.е няма въведена система за разделно събиране на 
биоразградими отпадъци; 

 Община Червен бряг е предприела съответните мерки за третиране на 
зелените отпадъци, която като член в Регионалното сдружение за управление 
на отпадъците – регион Луковит и въведения регионален принцип на 
управление на отпадъците в регион Луковит, може да ползва 
функциониращия вече РЦУО-Луковит, на който има площадка за 
компостиране на „зелени“ отпадъци; 

 Съгласно „Националният стратегически план за поетапно намаляване на 
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 
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(2010-2020)“, населените места в община Червен бряг, попадат в категориите 
„Райони „Тип „Б” и „Райони „Тип В” - т.е. с между 3 000 и 25 000 жители и 
под 3 000 жители, като тези райони се оценяват с висок потенциал за 
въвеждане на разделно събиране на биоразградими отпадъци и е 
задължително въвеждането на зелено компостиране; 

 На територията на общината няма отделни съдове за събиране на пепел и 
сгурия през отоплителния сезон; 

 На територията на община Червен бряг се извършва разделно събиране на 
опасни отпадъци от домакинства (сключен договор с фирма „Палмекс-03” 
ЕООД, притежаваща разрешение по чл.35 от ЗУО за осигуряване на площадка 
на територията на общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата – вкл. и опасни отпадъци). Също така населението 
на община Червен бряг може да ползва ЦР, разположен на РЦУО-Луковит, на 
който има контейнери за временно складиране на опасни отпадъци; 

 Общината е изпълнявала задължението си за управление на строителните 
отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата, като тези отпадъци са се 
оползотворявали за запръстяване на старото общинско депо; 

 След закриване на старото общинско депо е необходимо, община Червен бряг 
да организира създаването на площадка за временно съхранение на 
строителните отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата и 
отпадъците от строителни и разрушителни дейности, на които общината е 
Възложител; 

Основните изводи от анализа на институционалния капацитет в сферата на 
управление на отпадъците, с акцент върху контролните функции са следните: 

 В „Устройствен правилник за дейността, структурата и организацията на 
работа в общинска администрация – Червен бряг за периода 2015-2019г.”, 
ясно е определена организацията на дейността и функционалните задължения 
на административните звена в общинската администрация на община Червен 
бряг; 

 В местната нормативна уредба са регламентирани и разграничени функциите, 
отговорностите и задълженията на Общинската администрация по управление 
на отпадъците, като не се забелязва припокриване както в хоризонтален, така 
и във вертикален аспект; 

 Община Червен бряг има опит и достатъчен административен капацитет, 
относно разработването на нормативни актове и програми, но е необходимо 
разпоредбите в Глава втора „Права и задължения на кмета и общинската 
администрация“ на „Наредба за управление на дейностите по отпадъците 
на територията на Община Червен бряг“ да са в съответствие и 
хармонизират с Раздел III „Задължения на органите на местното 
самоуправление и местната администрация“ на националното 
законодателство в областта на управление на отпадъците (ЗУО); 

 Специализираната администрация е организирана в четири дирекции, като 
Дирекция „Строителство и архитектура“, Отдел” Инвеститорски контрол 
– строителство и екология” подпомага и осигурява осъществяването на 
правомощията и задълженията на кмета на общината в областта на 
управление на отпадъците, т.е Специализираната администрация изпълнява 
основни функции; 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

56 

 

 Административното и контролно звено в общината за събиране и отчитане на 
информацията и извършване на контролна дейност за констатиране на 
нарушения в областта на управление на отпадъците е Отдел” Инвеститорски 
контрол – строителство и екология”, Дирекция „Строителство и 
архитектура” от Специализираната администрация в община Червен бряг; 

 Директорът на дирекция „Строителство и архитектура”, организира, 
ръководи, координира и контролира работата на експертите в дирекцията, 
както и контролира дейността на Началик отдел „Инвеститорски контрол”; 

 Началникът на отдел „Инвеститорски контрол”, отговаря за всичко 
свързано с управлението на отпадъците на територията на общината, като 
събиране, обработка и отчитане на информацията; опазване на околната 
среда; изготвяне на програми, стратегии и планове за устройство и развитие 
по отношение на околната среда; разработване, провеждане и контрол на 
мероприятията, касаещи опазване и възстановяване на природата и 
екологичната политика на територията на общината; кандидатстване по 
програми и проекти по Оперативни програми и фондове на ЕС, както и за 
извършване на контролни дейности за констатиране на нарушения в тази 
област - координиране дейността на общинската администрация в областта на 
екологията с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РДНСК, РДВР, НПО екологични и 
природозащитни организации и движения и научната общност, фирми. В 
изпълнение на тези дейности, Началник на отдела се подпомага от 
служителите в отдела, на които в чийто функции са включени и задължения 
по прилагане на екологичната нормативна уредба, организират, координират 
и контролират изпълнението на дейностите по управление на отпадъците; 

 За подобряване административният капацитет и за да бъдат актуално 
информирани, относно последните промени в нормативната уредба, 
служителите на общинската администрация периодично участват в семинари-
обучения. Такива обучения са реализирани и са изпълнени няколко проекта в 
общината, финансирани по ОП „Административен капацитет“ 2007-2013г.; 

 В общината няма регистър на обектите подлежащи на контрол и ел. регистър 
/актова книга, нито на интернет страницата на общината е публикувана 
информация за обектите подлежащи на контрол, нито какви са 
констатираните нарушения от извършения контрол, съставени протоколи и 
актове при установяване на административни нарушения и наложените 
санкции; 

 На интернет-страницата на общината няма „зелен телефон“, но има 
предоставена възможност за подаване на сигнали във всички сфери от 
обществеността, в т.ч. и за нарушения в областта на управление на 
отпадъците и околната среда; 

 Материално-техническата и информационната обезпеченост на общата и 
специализираната администрация в община Червен бряг е на добро ниво; 

 Информационните кампании на общинско ниво, относно повишаване на 
общественото съзнание, осъзнаване на екологичните рискове, свързани с 
изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците се 
провеждат ограничено, по-конкретен повод, а не на основата на 
комуникационна общинска стратегия за предотвратяване, разделно събиране 
на отпадъците и ефективно използване на ресурсите; 
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Направени са следните основни изводи от анализа и информацията за 
замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъците и осъществени 
мерки за тяхното възстановяване и съгласно изискванията на нормативната 
уредба, какви са необходимите за предприемане действия от страна на общината 
по отношение на старото общинско депо за обезвреждане на отпадъци за 
привеждането му в съответствие с нормативната уредба, както следва: 

 На територията на община Червен бряг има излезли от употреба опасни 
отпадъци (пестициди - 35,6 тона прахообразни и 3 020 литра течни 
препарати), които се съхраняват безопасно по различни начини (загробени, 
събрани в бетонна шахта в земята или в сграда), намиращи се в землището на 
с. Радомирци, с. Бресте, с. Девенци, с. Сухаче, с. Реселец, с. Ракита, гр. 
Койнаре и гр. Червен бряг. Общината има потвърждение от ПУДООС, че е 
включена в проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба 
пестициди и други препарати за растителна защита“, относно 
обезвреждането на наличните на територията й пестициди; 

 Старото общинско депо за неопасни отпадъци в м. „Долна биволица”, гр. 
Червен бряг, община Червен бряг, не отговаря на действащата нормативна 
база на националното ни законодателство; 

 До въвеждането в експлоатация на Регионалният център за управление на 
отпадъците – Луковит (м. март 2016г.), смесените битови отпадъци от 
населените места в общината се депонираха на старото общинско сметище в 
м. „Долна биволица”, гр. Червен бряг и предстоят да бъдат изпълнени 
мерките за привеждане и поддържане на старото общинско депо в 
съответствие с изискванията на „Наредба №6 от 27 август 2013г. за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци“, т.е закриване и рекултивация на депото с последващ контрол и 
мониторинг; 

 От м. април 2016г. смесените битови отпадъци от населените места в 
общината се депонират на РЦУО-Луковит; 

 За старото общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в м. „Долна 
биволица”, гр. Червен бряг, Общината има изготвен през 2014г. „Работен 
проект за рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци 
в землището на гр. Червен бряг“; 

 Всички съществуващи сметища, разположени на територията на община 
Червен бряг, които нямат утвърдени планове за привеждане в съответствие с 
изискванията на „Наредба №8/2004г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“ са с преустановена 
експлоатация и са почистени; 

Основните изводи от анализа на икономическите аспекти, 
организационните схеми за управление на отпадъците и прилагане на принципите 
„Отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща”, икономическите 
инструменти и стимули, планиране, финансиране и определяне на цени и такси за 
услугите за управление на отпадъците в община Червен бряг са следните: 

 На територията на община Червен бряг е създадена добра организация по 
отношение събирането на битови отпадъци, както и се събират разделно 
други видове отпадъци (МРО – отпадъци от опаковки, НУБА, ИУГ, ИУЕЕО и 
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разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 
опасни отпадъци, ОЧЦМ и др.) за които общината има ангажименти, 
произтичащи от националното законодателство; 

 Принципът „замърсителят плаща” се прилага частично по отношение 
услугите, свързани с битовите отпадъци, тъй като общината, както и другите 
общини в страната, имат затруднения в определяне размера на таксата за 
домакинствата и другите задължени лица в схемата на основата на точното 
количество изхвърляни отпадъци от всяко домакинство; 

 Принципът „Разширена отговорност на производителя” се прилага на 
територията на общината за МРО (отпадъци от опакови, НУБА, ИУГ, ИУЕЕО 
и разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни 
отпадъци, опасни отпадъци, ОЧЦМ и др.), тъй като общината е сключила 
договори за сътрудничество с организации по оползотворяване/фирми на тези 
отпадъци; 

 Общината трябва да има информация и да организира създаването на база-
данни/регистър на обекти, които генерират хранителни отпадъци и предстои 
да бъдат включени в системите за разделното им събиране, в т.ч. социални 
заведения, болници, училища със столове за ученическо хранене, детски 
градини, ресторанти, пазари и др.; 

 Не са нормативно регламентирани в общинската наредба за управление на 
отпадъците, изискванията към лицата, извършващи търговска дейност в 
търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, 
заведения за обществено хранене, да събират разделно и да предават разделно 
събраните отпадъци от опаковки (хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло) 
на ООп, както и изискванията към физическите и юридическите лица, 
относно биоотпадъците - „зелени“, хранителни и кухненски отпадъци; 

 Не са нормативно регламентирани в общинската наредба за управление на 
отпадъците, изискванията към пунктовете за вторични суровини, както и да се 
поставят изисквания за представяне на информация на общината за 
количествата събрани и предадени за рециклиране и друго оползотворяване 
отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло; 

 Услуги по разделно събиране, транспортиране и рециклиране/обезвреждане 
на ИУГ и отпадъчни масла не се извършват в община Червен бряг; 

 В община Червен бряг определянето на такса „битови отпадъци” е според 
количеството битов отпадък или пропорционално в промили на база данъчна 
оценка и отчетна стойност на имота. Следва се практиката, прилагана за 
жилищните и нежилищни имоти на гражданите и предприятията, като се 
определят промили за сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на депо 
за ТБО и почистване на обществени територии; 

 За община Червен бряг също е валидна наблюдаваната в общините ситуация, 
при която делът на платените от бизнеса средства за такса „битови отпадъци“ 
е по-голям от този на домакинствата за периода 2011-2013г.; 

 През периода 2012-2015г. в община Червен бряг отчетените приходи от такса 
„битови отпадъци“ са по-ниски от планираните, т.е наблюдава се 
неизпълнение по приходната част от такса „битови отпадъци” и общината 
няма устойчиви приходи от такса „битови отпадъци” (налице е ниска 
събираемост от 69% през 2014г. и 71% през 2015г.); 
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 Община Червен бряг изразходва повече средства през годините за управление 
на отпадъците отколкото събира такива от такса „битови отпадъци“; 

 Община Червен бряг е бенефициент по ДБФП DIR-5112122–C002/11.07.2012 
по ОП „Околна среда 2007-2013г.” Приоритетна ос 2, Процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161РО005/10/2.10/07/22 
по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Луковит”. През м. март 2016г. е пуснат в експлоатация РЦУО-
Луковит, който e елемент на Регионалната система за управление на 
отпадъците в регион Луковит; 

Активното включване на обществеността и бизнеса в мерките за 
предотвратяване на отпадъците и разделното събиране на отпадъците и е от 
ключово значение за успешно прилагане йерархията на управление на отпадъците 
в общината. Основните изводи от анализа за информирането на обществеността 
по въпросите на управление на отпадъците в община Червен бряг са следните: 

 В община Червен бряг не се прилага стратегически и интегриран подход за 
работа с обществеността и бизнеса по въпросите, свързани с образуване и 
управление на отпадъците; 

 Информационните кампании на общинско ниво се провеждат ограничено, а 
не на основата на комуникационна общинска стратегия за информиране на 
обществеността по въпросите за управление на отпадъците; 

 В бюджета на общината не са заложени средства за осъществяване на 
информационни кампании за информиране на обществеността и бизнеса по 
въпросите за разделно събиране и подобряване управлението на битовите 
отпадъци като ресурси; 

 С цел популяризиране и разширяване обхвата на разделното събиране на 
отпадъците от опаковки в община Червен бряг е необходимо провеждане на 
повече информационни рекламни и образователни кампании за повишаване 
информираността и заинтересоваността на населението да участва в 
разделното събиране на отпадъци от опаковки, напр. чрез реклама по 
медиите, разпространение на информационни материали и кампании в учебни 
заведения и търговски обекти; 

 Общината разполага с необходимата законодателна уредба по управление на 
отпадъците на местно ниво, която е достъпна за обществеността чрез 
интернет-страницата на общината, но няма обществен достъп до документи 
съдържащи информация за вид, количество на генерираните отпадъци в 
общината, организацията осъществяваща съответната комунална дейност по 
управление на отпадъците, както и др. необходима информация; 

Вземането на правилни стратегически и оперативни решения, в т.ч. 
относно управление на отпадъците в голяма степен е обусловено от наличието на 
достоверна и в необходимата детайлност и структура информация. Основните 
изводи от анализа за информационно обезпечаване за отпадъците и дейностите с 
отпадъци в община Червен бряг са следните: 

 В общината няма вътрешноведомствена уредба за информационното 
обезпечаване в областта на управление на отпадъците; 

 Информация във връзка с управлението на отпадъците в общината се събира в 
различни звена на административната структура, т.е: 
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- Административното и контролно звено, отговорно за дейностите по 
управление на отпадъците в общината – събиране и отчитане на 
информация и извършване на контролна дейност за констатиране на 
нарушения в тази област е от Специализираната администрация - Дирекция 
„Строителство и архитектура”, Отдел ”Инвеститорски контрол – 
строителство и екология”; 

- Предварително и последващо финансово планиране управлението на 
отпадъците, отговаря Отдел „Счетоводни дейности“ който изготвя 
обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява 
контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения 
бюджет; извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите на 
общинския бюджет; изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и 
приложенията към него съгласно Закона за счетоводството и националните 
счетоводни стандарти; упражнява системен контрол по целесъобразното и 
законосъобразно изразходване на бюджетните средства; 

 Двата Отдел ”Инвеститорски контрол – строителство и екология” и Отдел 
„Счетоводни дейности“ са от различни дирекции, поддържат самостоятелно 
различни информационни бази данни, т.е във всяко структурно звено се 
поддържа информация, необходима за изпълнение и управление на конкретно 
възложените му функции; 

 Липсва система за набиране на качествена информация за управление на 
отпадъците чрез организиран мониторинг на процесите; 
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III. SWOT АНАЛИЗ (АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ 
СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ) 

SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегическия 
анализ от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се 
разглежда откъм неговите “силни страни” и “слаби страни”. Средата, в която 
функционира обектът на стратегически анализ, се диференцира на “възможности” и 
“заплахи”. 

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

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

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

Направеният SWOT анализ на управлението на отпадъците в община Черевн 
бряг показва посочените по-долу резултати. 

III.1. Достижения и силни страни 

 Разработени са стратегически за общината планове и нормативни документи, 
които се фокусират върху бъдещи действия с цел решаване на 
съществуващите проблеми в сектор управление на отпадъците и изпълнение 
на задълженията на общината, произтичащи от националното 
законодателство в сектора; 

 Въведен е регионален принцип на управление на отпадъците; 
 Общината разполага със съвременна инфраструктура за управление на 

отпадъците, изграден и въведен в експлоатация е РЦУО-Луковит, който е 
елемент от Регионалната система за управление на отпадъците в регион 
Луковит. На РЦУО-Луковит има обособени - площадка за шредиране и 
временно съхранение на ЕГО на ЦР; площадка за компостиране на „зелени“ 
отпадъци и ЦР за разделно събиране на отпадъци за рециклиране и опасни 
отпадъци от бита, т.е ЦР е мястото където населението може да доставя 
всички видове отпадъци, които не могат да се депонират с битовите и не е 
осигурена определена система за събирането им; 

 Изградената съвременна инфраструктура за регионално управление на 
отпадъците – РЦУО-гр. Луковит и ПС–гр. Тетевен, ще има достатъчен 
капацитет за достигане целите за рециклиране и оползотворяване на 
прогнозните количества битови отпадъци, ако през 2017г., чрез финансиране 
по ОПОС 2014-2020г. се изгради съоръжението за третиране на отпадъците – 
инсталация за сепариране на битовите отпадъци на РЦУО-Луковит; 

 Изграден е значителен административен капацитет; 
 Изградени са предпоставки, които позволяват участието на обществеността 

при вземане на решения, свързани с управление на отпадъците – процедури 
по ОВОС, публични обсъждания, предоставяне на информация по интернет 
чрез сайта на общината;  
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 Въведено е разделно събиране на почти всички потоци битови отпадъци, за 
които общините имат отговорност, т.е прилага се схемата „разширена 
отговорност на производителя“ за масово разпространени отпадъци, чрез 
партньорство с организации по оползотворяване на МРО - извършва се 
разделно събиране на отпадъци от опаковки, НУБА, ИУГ и ИУЕЕО, 
постигнато е рециклиране и оползотворяване на тези отпадъци; 

 Въведено е разделно събиране на други потоци битови отпадъци, за които 
общините имат отговорност, чрез партньорство с организации по 
оползотворяване - извършва се разделно събиране на едрогабаритни 
отпадъци, опасни отпадъци образувани от домакинствата и др., постигнато е 
добро управление и оползотворяване на тези отпадъци; 

 Не се предвижда завишаване на ставките за такса битови отпадъци; 
 Добро ниво на информационно обезпечаване на процесите, свързани с 

вземането на информирани управленски решения; 
 В Общината се провеждат информационни кампании за информиране на 

обществеността, относно предотвратяване образуването на отпадъци и 
разделното събиране на отпадъци от опаковки от организацията по 
оползотворяване, с която общината е сключила договор;  

 Осигурена е прозрачност при определяне на такса „битови отпадъци“ за 
гражданите и бизнеса и е въведен принципа „заплащане според 
количеството на образуваните отпадъци“ в общината; 

III.2. Проблеми и слаби страни 

 Налице е изоставане в изпълнение ангажиментите на общината, относно 
закриване на старото общинско депо, което не отговаря на нормативните 
изисквания; 

 Не е въведено разделно събиране на ИУМПС и отработени масла за които 
общините имат отговорност; 

 Не е установена практика за налагане законодателството на местно ниво чрез 
ефективен контрол и санкции в сектор управление на отпадъците; 

 Не са въведени социални механизми за защита на социално слабите слоеве от 
населението, което ограничава увеличаването на размера на таксите и 
осигуряване на собствен финансов ресурс за инвестиции в сектор управление 
на отпадъците; 

 Липса на целенасочени мерки и стимули, които да допринесат за 
предотвратяване образуването на отпадъци; 

 Няма изградена информационна система в сектор управление на отпадъците; 
 Няма изградена мониторингова система, която да отчита удовлетвореността 

на обществеността и заинтересованите лица от резултатите, свързани с 
дейностите и услугите по управление на отпадъците;  

III.3. Възможности 

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

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



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

63 

 

 Разрастване на пазара на суровини от рециклируеми отпадъци както в 
рамките на ЕС, така и в региона; 

 Създаден капацитет и наличие на нормативна база за изграждането на единна 
интегрирана информационна система за управление на отпадъците; 

 Нови ефективни технологии, позволяващи рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците; 

 Въвеждане на системи за управление на МРО – ИУМПС и отработени масла с 
цел постигане на рециклиране и оползотворяване на тези отпадъци и 
прилагане на принципа „разширена отговорност на производителя“ в 
партньорство с общината; 

 На регионално ниво - кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда 
2014-2020“ за изграждане на сепарираща инсталация за отпадъци на РЦУО-
Луковит (община Червен бряг е член в „Регионално сдружение за управление 
на отпадъците – регион Луковит“); 

III.4. Заплахи 

 Подготвян от ЕК нов пакет за промени в европейското законодателство в 
сектор отпадъци с разширени като обхват и повишени като количествени 
изисквания цели за предотвратяване, рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците и фактическа забрана на депонирането; 

 Слаба покупателна способност на домакинствата и трудност на 
нискодоходните групи да отделят средства за услуги и дейности в сектор 
управление на отпадъците;  

 Необходимите публични инвестиции и оперативни разходи за управление на 
отпадъците съобразно нормативните изисквания и достигане на набелязаните 
цели са значителни; 

 Преминаване към нови схеми за определяне на такса „битови отпадъци“, 
което да доведе до значително повишаване на такса „битови отпадъци“ за 
населението; 
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IV. ЦЕЛИ НА ПУО 2015-2020Г. 

За определяне целите на Програмата за управление на отпадъците на община 
Червен бряг за периода 2016-2020г. (ПУО) са използвани направените изводи от 
настоящото състояние и прилаганата политика в сектор управление на отпадъците на 
територията на общината, препоръките и SWOT анализа, както и целите на 
националната политика за управление на отпадъците и ефективно използване на 
ресурсите, предвижданията на „Националния план за управление на отпадъците 2014-
2020г.”. В съответствие с това са идентифицирани генерална и четири стратегически 
цели на общинската програма. 

Генерална цел: „Намаляване количествата на генерираните и депонирани 
отпадъци и ефективното им използване като ресурси.“ 

IV.1. Стратегически цели 

Стратегическите цели отразяват крайният ефект за обществото, който е резултат 
от провежданата на местно ниво политика за управление на отпадъците. При 
определянето на тези цели са спазени следните принципи: 

 Релевантност – целите трябва да стимулират общината да изпълнява своята 
мисия; 

 Реалистичност на подхода – целите трябва да са реалистични, отчита се 
SWOT анализа; 

 Мотивираност – целите трябва да стимулират дейностите в рамките на 
провежданата политика в сектор управление на отпадъците; 

 Прозрачност /разбираемост – целите трябва да бъдат просто и ясно 
определени; 

 Ангажираност /задължителност – целите трябва да предопределят 
задълженията на общината в сектор управление на отпадъците; 

 Хармонизираност – целите в областта на провежданата политика в сектор 
управление на отпадъците и отговорните звена в общината трябва да бъдат в 
тясна взаимна връзка; 

Постигнатото изпълнение на стратегическите цели, през периода на общинската 
ПУО ще допринесе за изпълнение на генералната цел. Стратегическите цели са 
съобразно „Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.“ и са: 

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

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

 Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и 
безопасна околна среда; 

 Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при 
прилагане йерархията на управление на отпадъците; 

IV.2. Оперативни цели 

За всяка от стратегическите цели в настоящата програма за управление на 
отпадъците са разработени и оперативни цели, които са пряко съотносими към 
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съответната стратегическа цел, т.е допринасят за нейното постигане. При определянето 
на тези цели са спазени следните принципи: 

 Специфичност - целите трябва да бъдат точни и конкретни; 
 Измеримост - целите трябва да бъдат формулирани по начин, който да дава 

възможност за оценка, т.е дали са постигнати; 
 Реалистичност - целите трябва да бъдат така формулирани, че да е възможно 

тяхното изпълнение; 
 Времева обвързаност – определен е срок за тяхното изпълнение; 
Предварително в националното законодателство и в националните програмни 

документи в сектор управление на отпадъците за определени потоци отпадъци са 
определени някои от оперативните цели, както следва: 

 Целите за 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; 

 Целите за ограничаване количеството депонирани биоразградими битови 
отпадъци; 

 Целите за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 
материали от неопасни строителни отпадъци, включително при насипни 
дейности чрез заместване на други материали с отпадъци; 
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V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ С МЕРКИ ЗА 
ПОСТИГАНЕТО ИМ 

В рамките на настоящата ПУО са разработени осем подпрограми с предложени 
конкретни целенасочени мерки и комбинацията им във времето ще доведе до постигане 
изпълнението както на оперативните цели на всяка от подпрограмите, така и на 
четирите стратегически цели. 

Стратегически цели Подпрограма 

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

 Общинска програма с мерки за 
предотвратяване образуването на отпадъци; 

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

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

 Подпрограма с мерки за разделно 
събиране и достигане на целите и 
изискванията на НПУО за биоразградимите и 
биоотпадъците; 

 Подпрограма с мерки за прилагане на 
изискванията за строителни отпадъци и 
отпадъци от разрушаване на сгради; 

 Подпрограма с мерки за достигане на 
целите за рециклиране и оползотворяване на 
масово разпространените отпадъци (МРО); 

 Подпрограма с мерки за подобряване 
управлението на другите потоци отпадъци 
(вкл. утайки от ПСОВ, опасни битови 
отпадъци и др.) и намаляване на риска за 
околната среда от депата за отпадъци; 

 Подпрограма с мерки за закриване и 
рекултивация на депата с преустановена 
експлоатация; 

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

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

 Подпрограма с мерки за прилагане на 
разяснителни кампании и информиране на 
обществеността по въпросите на управление 
на отпадъците; 

Всяка от подпрограмите съдържа кратка въвеждаща текстова част, в която са 
представени ключови изисквания – напр. национални цели, най-важните резултати, 
които общината е постигнала и тези които ще постигне, най-важните изводи и 
препоръки от направените анализи, както и основни съображения, свързани с постигане 
на целите. Целите и заложените за изпълнение дейности /мерки за постигане на 
оперативните и стратегическите цели са представени в табличен вид, съгласно насоките 
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в “Методология за стратегическо планиране в Република България“ и „Методически 
указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците”, 
утвърдени със Заповед №РД – 211/31.03.2015г. на министъра на околната среда и 
водите. 

Мерките могат да имат т.нар. хоризонтален характер, т.е. допринасят за 
постигането не само на целите на конкретна подпрограма, към които те са най-пряко 
свързани, а и за постигане на целите на други подпрограми. 

Мерките могат да се групират и като инвестиционни мерки и неинвестиционни 
мерки, или както се наричат често „меки“ мерки. 

Инвестиционните мерки - съгласно НПУО 2014-2020г. включват основно 
изграждането на инфраструктура в т.ч.: инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци с цел оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на 
емисиите на парникови газове; инсталации за компостиране/анаеробно разграждане; 
инсталация за изгаряне на RDF гориво; клетки за депониране; рекултивация на излезли 
от експлоатация депа за отпадъци; закупуване и инсталиране на компостери за 
домашно компостиране; закупуване на съдове и транспортни средства за разделно 
събиране и транспортиране на биоотпадъци и др. 

Инвестиционните мерки са ограничени на брой. На практика в рамките на 
времевия период на Програмата, единствено предстои рекултивация с последващ 
мониторинг и контрол на старото депо в община Червен бряг. 

Възможни са и някои по-големи инвестиционни мерки за строителни отпадъци, 
но те са извън преките компетенции на общината за финансиране на мерки от бюджета 
й. 

Неинвестиционните мерки - съгласно НПУО 2014-2020г. включват дейности в 
т.ч.: нормативни промени; назначаване на служители; обучение на служители; 
подготовка на проекти; изпълнение на контролни дейности; провеждане на 
информационни кампании; разработване и внедряване на информационни системи и др. 
Другата част от „меките“ мерки, влизат в обхвата на дейностите, изпълнявани от 
съответните институции, отговарящи за изпълнението на съответната мярка напр. 
МОСВ, РИОСВ и др. и се финансират от бюджета на дейността на съответната 
институция. 

Част от мерките в програмата са остойностени на базата на информация за 
изпълнението на сходни дейности и експертни допускания. За една част от мерките не е 
предвиден бюджет, тъй като те се финансират в рамките на обичайния бюджет на 
общината за съответната бюджетна година. Основно, това са мерки от организационен, 
процедурен и нормативен характер. 
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Обвързаност между цели и подпрограми в ПУО 2016-2020г. на Община Червен бряг 
 

 

Генерална цел: Намаляване 
количествата на генерираните 

и депонирани отпадъци и 
ефективното им използване 

като ресурси 

Стратегическа цел 1: Намаляване 
на вредното въздействие на 

отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на 

повторното им използване 

Стратегическа цел 2: 
Увеличаване на количествата на 

рециклирани и оползотворени 
отпадъци, чрез създаване на 

условия за изграждане на мрежа 
от съоражения за третиране на 
цялото количество генерирани 

отпадъци, което да намали риска 
за населението и околата среда 

Стратегическа цел 3: Управление 
на отпадъците, което гарантира 
чиста и безопасна околна среда 

Стратегическа цел 4:
Превръщане на обществеността в 

ключов фактор при прилагане 
йерархията на управление на 

отпадъците 

Общинска програма с мерки за предотвратяване образуването 
на отпадъци

Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите 
за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите 

отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло 

Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и 
изискванията на НПУО за биоразградимите и биоотпадъците 

Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с 
преустановена експлоатация 

Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и 
информиране на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците 

Подпрограма с мерки за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на масово разпространените отпадъци (МРО) 

Подпрограма с мерки за подобряване управлението на другите 
потоци отпадъци (вкл. утайки от ПСОВ, опасни битови отпадъци и 
др.) и намаляване на риска за околната среда от депата за отпадъци 
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Стратегическа цел 1: 

 

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването им и насърчаване на 

повторното им използване 

 

 

 

V.1. Общинска програма с мерки за предотвратяване образуването 
на отпадъци 

 

В съответствие с Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъците и изискванията 
на Закона за управление на отпадъците, в края на 2014г. Министерският съвет одобри 
първата „Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци“, 
която е неразделна част от „Националния план за управление на отпадъците 2014-
2020г“. ЗУО изисква кметовете на общини да разработят и изпълняват програма за 
управление на отпадъците за територията на съответната община, съответстваща на 
структурата и съдържанието на НПУО. Имайки предвид тези изисквания, както и 
стремежа на общината да минимизира доколкото е възможно генерирането на битови 
отпадъци, се разработи настоящата Програма за предотвратяване образуването на 
отпадъци, която има следното съдържание: 

 Въведение и основни положения – посочено е основанието за изготвяне на 
програмата и е представена философията и смисълът на предотвратяването на 
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отпадъците, като най-модерна и екологична политика в областта на 
управление на отпадъците, което за страната ни е нова политика в тази област. 
Предотвратяването на отпадъците е част от националните политики за 
ефективно използване на ресурсите. Посочени са и основните участници в 
дейностите по предотвратяване образуването на отпадъците; 

 Определение и място на предотвратяването на отпадъците в 
йерархията на управление на отпадъците - тази част от програмата 
представя по-подробно същността на предотвратяването на образуване на 
отпадъците; 

 Цели на програмата - тази част от програмата представя 
взаимообвързаността между стратегическата и оперативните цели; 

 Анализ и описание на мерки за предотвратяване образуването на 
отпадъци – в тази част на програмата са представени тези от примерните 
мерки за предотвратяване на отпадъците от Приложение №4 на Закона за 
управление на отпадъците, които са релевантни за прилагане на общинско 
ниво. Представена е същността на съответната мярка, доколко тя се прилага 
до настоящия момент в общината, нейто бъдещо прилагане и възможни 
индикатори; Примери за добри практики за предотвратяване на 
отпадъците; 

 План за действие – в който по всяка от примерните типови мерки за 
предотвратяване образуването на отпадъци от Приложение №4 на ЗУО, 
релевантни към община Червен бряг, са посочени конкретни мерки/дейности 
със срок за изпълнение, финансиране, резултати, индикатори за напредък и 
отговорност за изпълнение; 

V.1.1. Въведение и основни положения 
Предотвратяване образуването на отпадъци е част от националните политики за 

ефективно използване на ресурсите, съгласно изискванията на националното 
законодателство в сектор управление на отпадъците. В съответстие с тази политика и 
стремежа на общината да минимизира, доколкото е възможно генерирането на битови 
отпадъци, се разработи тази Подпрограма с мерки за предотвратяване образуването на 
отпадъци. 

Отпадъците от една страна се образуват от използването на ресурси или 
продукти, а от друга страна те имат негативни ефекти върху околната среда в резултат 
от тяхното преработване или обезвреждане. 

Прекъсването на връзката между икономическия растеж и нарастващото 
използване на ресурсите, което води до негативно влияние върху човека и природата, е 
основна цел в областта на политиката по околната среда. Под „мерки за 
предотвратяване на образуването на отпадъци” трябва да се разбира всяка мярка, която 
се предприема преди едно вещество, материал или продукт да се превърне в отпадък и 
която допринася за това да се намали количеството отпадъци и тяхното вредно 
въздействие върху човека и природата или съдържанието на вредни вещества в 
отпадъците.  

Най-големите натоварвания на околната среда възникват при производството на 
един продукт и именно поради това тези натоварвания се намаляват чрез мерки за 
предотвратяване на отпадъци. 

Предотвратяване образуването на отпадъци означава липса на тяхното 
възникване, да не се произвеждат продукти, които после да трябва да бъдат 
рециклирани или обезвреждани, да се планира закупуването и потреблението на 
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продукти така, че да се изхвърлят възможно най-малко отпадъци вследствие на 
потреблението. Различните възможности за третиране на отпадъците винаги са 
свързани с трудности и известни натоварвания за околната среда. Отпадъкът не изчезва 
от самосебе си, а чрез депонирането и изгарянето, дори чрез оползотворяването и 
рециклирането, само се променя като вещество. Например при изгарянето, дори и чрез 
най-съвременните технологии, възникват емисии и/или остатъчни вещества, които 
трябва да се изхвърлят или складират. В най-добрия случай отпадъците се 
оползотворяват, но дори и тогава възникват натоварвания поради употребата на 
енергия и вода. Ето защо най-адекватното противодействие на проблемите с 
отпадъците са действията преди образуването на отпадъци, а именно 
предотвратяването на образуването им. 

Едновременно с това, предотвратяването на отпадъци е и съществен принос към 
отдавна необходимия преход към ефективно използване на ресурсите. Увеличаването 
на времето на използване на продуктите или пък многократната употреба на продукти, 
които обичайно се изхвърлят след единствена употреба, имат като резултат намалено 
използване на ресурсите от природата, а не само предотвратяване на вредното 
въздействие върху околната среда от изхвърлени повече отпадъци в резултат на по-
кратката употреба на тези продукти. Следователно изпълнението на мерките за 
предотвратяването на отпадъци, допринася за постигане на европейските и 
националните цели за ефективно използване на ресурсите. 

Този преход обаче трябва да бъде направен така, че да не води до намаляване на 
благосъстоянието и на икономическия растеж, тоест не трябва да има конкуренция 
между екологичните и икономическите политики, а да се използва икономиката за 
постигане на екологичните изисквания. 

В този контекст мерките за предотвратяване или минимизиране образуването на 
отпадъците и свързаните с тях рискове за околната среда са от съществено значение за 
ограничаване изчерпването на първичните ресурси и климатичните промени. 

В сравнителен европейски план община Червен бряг е със значително ниски 
стойности на показателя „норма на натрупване за битови отпадъци“ на жител. При 
средноевропейското ниво за 2012г. - 492 кг/ж/г., средната за страната норма на 
натрупване за битови отпадъци е 460 кг/ жител/ година (по данни на Евростат за 2012г.) 
и 434 кг/ жител/ година (по данни на НСИ за 2013г.), а за община Червен бряг е 
изчислена средна норма на натрупване за 2014г. - 176,66 кг/ж/г. (на битови отпадъци) и 
230 кг/ж/г. (на всички генерирани общински отпадъци, т.е смесени и разделно събрани 
отпадъци). Разглежданият показател е ключов индикатор за политиките за 
предотвратяване на битовите отпадъци, чието управление е пряко от компетенциите на 
общините. 

V.1.1.1. Участници в дейностите по предотвратяване на образуването на 
отпадъци 

Ролята на основните участници в процеса по предотвратяване на образуването 
на отпадъците, които имат отношение към разработването и реализацията на 
политиките по предотвратяване на отпадъците е представена по-долу, тъй като от 
съществено значение е възможните мерки и бъдещи действия да се адресират към най-
подходящите участници. 

 Държава 
Държавата създава ефективни предпоставки и регулации на национално ниво за 

подпомагане на участниците в дейностите по предотвратяване образуването на 
отпадъци. За целта държавата може да предвиди в съответните актове стимули за 
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производства или потребление с по-малко отпадъци, например финансова подкрепа на 
фирмите по ОП „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020г. Държавата може 
също така чрез нормативен акт да забрани използването на дадени продукти, ако това 
не противоречи на европейските норми, както и определянето на задължения, 
ограничения в разпространението, регламентиране на транспортирането, складирането 
и третирането на отпадъците и др. Примери за това на европейско и национално ниво 
има достатъчно, например ограниченията за съдържание на опасни вещества в 
електрическо и електронно оборудване. Освен това, по силата на чл.49 и чл.50 от ЗУО 
държавата има задължение да прилага мерки за планиране, като изготвя програма за 
предотвратяване на образуването на отпадъци. Въвеждането на разрешителни и 
регистрационни режими също е задължение на държавата, което е регламентирано в 
ЗУО. 

 Общини 
Общините са отговорни за събирането на отпадъците на тяхната територия, като 

извършват тази дейност самостоятелно или чрез регионални сдружения. По силата на 
чл.52 от ЗУО общините са длъжни да изготвят програма за управление на отпадъците, 
чиято структура, цели и предвиждания отговарят на НПУО, включително и програма за 
предотвратяване на отпадъците, като част от общинската програма за управление на 
отпадъците. В общинските програми и наредби за управление на отпадъците могат да 
се включат и съвсем конкретни мерки за предотвратяването на отпадъци, като 
например реализация на проекти за домашно компостиране, информационни кампании, 
ограничаване ползването на прибори за еднократна употреба при обществени 
мероприятия и др. 

 Икономически и научни субекти, неправителствени организации 
За предотвратяване на образуването на отпадъци икономическите субекти, 

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

 Домакинства 
Всеки потребител може да ограничи купуването на стоки, които водят до 

образуване на повече отпадъци, и по този начин да принуди производителите да спрат 
или поне да намалят производството на такива стоки, например стоки с няколко или 
обемни опаковки. На сегашния етап това означава потребителят да има такова съзнание, 
че да е готов да понесе ограничения в своите „удобства”, респективно да вложи повече 
усилия и време. Поради това реално и действащо предотвратяване на отпадъци сред 
потребителите може да се очаква, когато на пазара се предлагат достатъчно стоки и 
услуги, които са ефективни от екологична гледна точка и се провеждат мащабни, 
целенасочени и постоянни информационни кампании от страна на местните власти. 
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V.1.2. Определение и място на предотвратяването на отпадъците в 
йерархията на управление на отпадъците 

V.1.2.1. Определение 
Според Рамковата директива за отпадъците (РДО, чл.3, т.1), както и според 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”. 
Предотвратяването на образуване на отпадъци е определено в европейското и 

националното ни законодателство, като съгласно РДО (чл.3, т.12) и респективно в ЗУО 
(§1, т.28 от ДР), 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”. 

Количествено и качествено предотвратяване 

Докато намаляването на количествата отпадъци се нарича количествено 
предотвратяване на отпадъци, то намаляването на съдържанието на вредни вещества в 
материалите и продуктите се нарича качествено предотвратяване на отпадъците. Двата 
аспекта са тясно свързани и не трябва да се разглеждат като независими, а по-скоро 
като взаимно допълващи се. Неправилно е да се смята, че ако отпадъкът или неговото 
третиране само по себе си няма вредно въздействие, то този отпадък не трябва да се 
предотвратява. По време на самото третиране се изразходва енергия, вода, заема се 
пространство. Само в случай, че даден продукт не бъде произведен, то той не би се 
превърнал в отпадък, т.е. в случая на 100% количествено предотвратяване няма да има 
нужда и от качествено предотвратяване. Тъй като това е нереалистично и е ясно, че за 
всеки продукт трябва да се прилагат и двата аспекта. Когато няма количествено 
предотвратяване, това не означава, че не трябва да има качествено и обратно. 

Предотвратяване още във фазата на проектиране 

Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока 
на материали – добив, производство, разпространение и потребление. 
Предотвратяването на отпадъка не е само в една от тези фази. Колкото по-рано се 
реализират мерките по предотвратяване, толкова по-ефективни ще бъдат. В този 
смисъл мерки, предприети във фазата на дизайна и пред-дизайна, биха имали по-голям 
положителен ефект. Предотвратяване по време на дизайна означава да се предприемат 
мерки още във фазата на вземане на техническите решения. Това включва не само еко-
дизайн на продуктите, но и стратегическо развитие от гледна точка на икономически 
показатели, позиция на пазара, планиране на разходи и т.н, както и използване на 
технологии, изискващи по-малко материал, влагане на по-малко опасни субстанции, 
по-малко опаковки, по-рядко преместване и по-малко складиране. 
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V.1.2.2. Място на предотвратяването на отпадъците в йерархията на 
управление на отпадъците 

В общностното и националното законодателство, както и в политиките за 
предотвратяване и управление на отпадъците, се прилага като приоритетен ред 
следната йерархия при управление на отпадъците: 
 
Най-предпочитан вариант 
 
 
 
 

 

 

 

 
Най-непредпочитан вариант 
 

При прилагането на посочената по-горе йерархия на отпадъците, европейските 
страни трябва да предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават 
най-благоприятните за околната среда резултати като цяло. Това може да наложи 
специфични потоци от отпадъци да се отклонят от йерархията, когато това се основава 
на съображения, свързани с жизнения цикъл на отпадъците, във връзка с цялостното 
въздействие на образуването и управлението на такива отпадъци. Държавите-членки 
вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда - предпазни мерки и 
устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на 
ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве, 
икономиката и обществото. 

Предотвратяването на отпадъци има най-висок приоритет в йерархията на 
управление на отпадъците. 

V.1.3. Цели на програмата предотвратяване образуването на отпадъци 
Целите могат да се обособят в групи – стратегическа и оперативни цели. 
Стратегическата цел е подпомагана от оперативни цели, чието изпълнение от 

своя страна се постига чрез пакет от мерки. Както стратегическите, така и оперативните 
цели за предотвратяване на образуването на отпадъци са ясно формулирани в РДО и 
ЗУО, а именно: 

Съобразно „Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.“, 
стратегическа цел 1 е: „Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване“. 
Формулираната оперативна цел:  „Намаляване количеството на отпадъците“, е 
количествено измерима с „норма на генериране на битови отпадъци“. За община 
Червен бряг, като ежегоден индикатор е посочена стойността на показателя за 
съответната година на програмния период, а като целеви индикатор – нормата на 
генериране на всички общински отпадъци (смесени и разделно събрани отпадъци) през 
2020г. е не повече от 233 кг/ж.  

Предотвра
тяване

Повторна 
употреба

Рециклиране

Оползотворяване

Обезвреждане
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Стратегическа цел (чл.29, т.2 последно изречение на РДО): „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 (чл.3, т.12 РДО, респективно § 1, т.28 ЗУО) са: 
 Намаляване на количеството на отпадъци; 
 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците; и 
 Намаляване на съдържанието на вредни вещества в материалите и 
продуктите“. 

V.1.4. Анализ и описание на мерки за предотвратяване на образуването на 
отпадъци 

Въз основа на направените анализи и оценка на възможностите за прилагане на 
някои от примерните мерки в Приложение №4 към чл.50, ал.3, т.2 на ЗУО и 
съществуващи в общината мерки са идентифицирани мерките за постигане на 
поставените целите. 

Мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, съгласно 
Приложение №4 към чл.50, ал.3, т.2 на ЗУО 

В Приложение №4 към чл.50, ал.3, т.2 на ЗУО са изброени 16 примерни мерки за 
предотвратяване на образуването на отпадъци. 

Няколко от тези мерки са относими към компетенциите на местните власти и са 
разгледани по-долу, като е спазвана следната структура – представена е същността на 
мярката, досегашното прилагане в общината, бъдещо съдържание с възможни 
индикатори за проследяване успеха на мярката, както и примери за добри практики за 
предотвратяване на отпадъците. 

V.1.4.1. Използване на мерки за планиране или други икономически 
инструменти за насърчаване на ефикасното използване на 
ресурсите 

Същност на мярката 

Съдържанието на тази мярка може да се раздели на две групи дейности: 
 Разработване на планове и програми от общинските органи - съгласно 

българското законодателство, кметът на общината разработва програма за 
управление на отпадъците (и подпрограма за предотвратяване образуването 
на отпадъци като част от нея), която е част от общинската програма за околна 
среда и същевременно е в съответствие със структурата, целите и 
предвижданията на „Националния план за управление на отпадъците 2014-
2020г.”; 

 Прилагане на икономически мерки – например, чрез въвеждане на 
допълнителни плащания (екотакси, данъци, концесионни възнаграждения и 
пр. за ползване на природни ресурси се цели намаляване на количеството на 
използваните ресурси в производството и по този начин и намаляване на 
количеството на отпадъците, които биха възникнали) или чрез предоставяне 
на субсидии; 

С използването на различни по вид икономически стимули се цели повишаване 
на екологосъобразното поведение на обществеността и бизнеса. 
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Досегашно прилагане и бъдещи възможности 

Въпреки че вече са разработвани и приети различни програми, както в областта 
на околната среда като цяло, така и специално в областта на управление на отпадъците, 
трябва да се подчертае, че в настоящата програма се предвиждат конкретни 
взаимообвързани мерки за предотвратяване на отпадъците в община Червен бряг, като 
се отчитат мерките в Националната програма за предотвратяване на образуването на 
отпадъци, а и спецификите на общината. Целта на програмата е да бъде създаден ясен 
план с посочени конкретни действия, които общината следва да изпълни при 
осъществяване на политиката си за предотвратяване образуването на отпадъци, като 
част от общата си политика в този сектор. За да има резултат Програмата за 
предотвратяване образуването на отпадъци на общината, трябва да бъде правен 
периодичен преглед на изпълнението на мерките от плана за действие и постигнатите 
резултати, като се отчита изпълнението им чрез индикатори. 

Въвеждането на „електронна община”, освен преките положителни ефекти за 
обществеността и бизнеса, има значим принос към политиката за предотвратяване на 
отпадъци и ефективно използване на ресурсите. Разглежданите в този аспект 
реализирани в пълен обхват мерки ще доведат до предотвратяване употребата на 
тонове офис хартия и съответните консумативи, което е равнозначно на предотвратено 
количество отпадъци. 

Понастоящем общината не е въвела предоставяне по електронен път на 
административни услуги за населението и бизнеса и администриране на местните 
данъци и такси. Следователно усилията на общината трябва да бъдат насочени към 
въвеждане на електронни услуги, с което ще бъде спестено време на администрацията и 
ще бъдат предотвратени количества отпадъци от офис хартия. За да бъде ефективно 
използването на тази система е необходимо популяризирането й сред населението и 
фирмите, което може да стане и в рамките на информационните кампании на общината 
за предотвратяване на отпадъците, като част от цялостната информационна дейност на 
общината по управление на отпадъците. 

Наред с това местните власти могат да насърчават екологосъобразното 
поведение у населението чрез подходящи икономически стимули, като например 
общината може да предостави безплатно съдове за домашно компостиране на 
домакинства, например в крайградските квартали или по селата и пилотно да въведе 
намален размер (отстъпка) на такса битови отпадъци за домакинствата, които прилагат 
домашно компостиране. По този начин ще бъдат предотвратени „зелени“ и 
биоразградими отпадъци, които ще бъдат оползотворени чрез производство на компост 
за целите на домакинствата в общината.  

Удължаването на жизнения цикъл и повторната употреба на стоки и продукти е 
мярка, която води пряко до намаляването на количеството образувани отпадъци. В тази 
насока общината може да планира разработването на проект за създаване на център за 
поправка и повторна употреба на стоки. 

Националната програма за финансова подкрепа на енергийна ефективност на 
българските домове в дългосрочен план може да се разглежда като значима мярка за 
предотвратяване на отпадъци и ефективно използване на ресурсите, тъй като без 
съмнение по този начин се удължава значително живота на жилищата и се намалява 
консумацията на електрическа енергия и различни видове горива за отопление, което 
води и до намаляне на отделяните вредни емисии и прахови частици в атмосферата, 
както и въздейства благоприятно върху околната среда и човешкото здраве. 
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Индикатори 

Индикатор за проследяване успеха на общинската Програма за предотвратяване 
образуването на отпадъци е броят реално изпълнени или в процес на изпълнение мерки 
предвидени в нея, както и постигането на крайната количествена цел на програмата.  

За да се отчете напредъкът за „електронна община“, за целите на 
предотвратяване на отпадъци, като индикатор следва да се използва въведена система 
за предоставяне на електронни услуги и брой електронни услуги. 

Може и периодично да се отчита броят проведени информационни кампании от 
общината, чрез които популяризира и стимулира населението и бизнеса да ползват 
електронните услуги. 

Друг индикатор за реализация на мярката е броят на домакинствата, които 
прилагат домашното компостиране/или брой домакинства прилагащи домашно 
компостиране с намалена ТБО, или брой домакинства осъществили енергийна 
ефективност за дома си. 

Друг индикатор за реализация на мярката е създаден и изпълнен проект за 
център за поправка и повторна употреба на стоки. 

V.1.4.2. Използване на доброволни споразумения, експертни групи на 
потребители/производители или секторни преговори с оглед на 
това съответните предприятия или промишлени сектори да 
съставят свои собствени планове или цели за предотвратяване 
образуването на отпадъци, или да внесат корекции в продукти или 
опаковки, от които се получава голямо количество отпадъци 

Същност на мярката 

Доброволните споразумения могат да се разделят условно в две групи – между 
държавата/общините, от една страна, и представители на бизнеса, от друга, както и 
доброволни споразумения между представители на бизнеса помежду им. Предимството 
на доброволните споразумения както при всеки договор са, че резултатът е желан и от 
двете страни. Тези споразумения са подходящи за дейности, за които е трудно или 
нецелесъобразно да се регулират със закон. Едно такова споразумение може да бъде 
между общината и браншова организация на бизнеса, напр. браншови организации на 
хотелиерите и ресторантьорите и да касае количеството изхвърлени 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. Друга възможност е изпращане на електронни фактури на 
желаещите клиенти от доставчиците на услуги като ток, вода, топлофикация, телефон и 
други с цел спестяване на хартия и на разходи и материали за доставка. 

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 
ценна суровина за други производства. 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 за производството си на много по-ниска цена от обичайната. 
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Вследствие на биоразградимостта си хранителните отпадъци оказват силно 
въздействие върху околната среда тъй като в процеса на биологично разграждане в 
условията на 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 от ГД „Околна среда” в Министерство на околната среда и водите 
проучване показва, че само по отношение на 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. Пилотните 
проекти включват дейности за повишаване на осведомеността и разработване на 
практически инструменти (магнитни списъци за пазаруване, карти за записи и др.). 
Въпреки това, тези кампании са били изолирани и са били в състояние да достигнат 
само до ограничена част от населението. 

За успешното реализиране на мерките за предотвратяване е възможно да бъдат 
привлечени производителите, търговците, ресторантьорите и хотелиерите, като за 
целта на първо място трябва да се повиши осведомеността им и да се насърчи 
готовността им да участват в провеждането на проекти в тази насока. Ето защо е 
необходимо общината да провежда информационни кампании на браншовите 
организации и обекти от сектор „хотелиерство и ресторантьорство“ и търговията за 
предотвратяване на хранителните отпадъци и отпадъци от опаковки, както и за 
прекомерното образуване на хранителни отпадъци от домакинствата и да даде насоки 
за правилното потребление и съхранение на хранителни продукти, като се очаква 
евентуално поемане на доброволни ангажименти. 

Досегашно прилагане и бъдещи възможности 

Въпреки че тази мярка е позната, нейното прилагане не е широко 
разпространено в България, както и досега не е прилагана в общината. Подходяща 
мярка е например въвеждане в асортимента на намалени порции, при запазване, 
разбира се на предлаганите „нормални” порции. Оптимизирането на използването на 
храни с почти изтекъл срок на годност от търговските вериги също може да е предмет 
на доброволно споразумение, например да се създаде система с организация такива 
храни да се предлагат на социално слаби слоеве от населението. 

Възможна мярка е и създаването на общинска платформа за общо доброволно 
споразумение със съответно наименование и лого, раздаване на годишни награди и др., 
като членуващите в това споразумение фирми и организации получават допълнителна 
реклама чрез публикуване на списъка от фирми в сайта на общината.  
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За да популяризира мерките и проучи нагласите на заинтересованите страни, 
общината е необходимо да проведе информационни кампании по управление на 
отпадъците. 

Индикатори 

Проведени информационни кампании сред заинтересованите страни - браншови 
организации и обекти от сектор „хотелиерство и ресторантьорство“ и търговията за 
прилагане на мерки за предотвратяване на хранителни отпадъци. Друг индикатор е 
създадена платформа за територията на общината по предотвратяване на отпадъците и 
брой сключени споразумения и брой фирми и други организации, включени в нея. Друг 
индикатор е създадена система на територията на общината за използването на храни 
от търговските вериги и заведения за обществено хранене преди изтичане на срока на 
годност за социално слаби слоеве от населението. 

V.1.4.3. Използване на разяснителни кампании и предоставяне на 
информация, насочена към широката общественост като цяло или 
към специфични групи от потребители 

Същност на мярката 

Популяризирането на различни практически действия, водещи до 
предотвратяване на отпадъците, може да се извършва чрез съответни кампании в 
средствата за масова информация, рекламни брошури, интернет сайтове. Целта на тези 
кампании е потребителят да е в състояние да взема информирано решение при 
пазаруване или при извършване на ежедневните дейности в домакинството с оглед 
предотвратяване на отпадъците и намаляване на тяхното количество.  

Голямо количество отпадъци представляват рекламни материали, 
разпространявани в пощенските кутии. За разлика от други хартиени отпадъци 
(например вестници и списания) към този отпадъчен поток могат да се предприемат 
мерки за предотвратяване на образуването. 

За намаляване количеството отпадъчна хартия, образувано от разпространението 
на рекламни материали (в т.ч. и безплатните вестници) в редица европейски държави 
съществува практика за поставяне на стикери “против нежелана поща“ на 
разположение на всеки, който желае да участва. Съществуват и споразумения между 
пощенските служби и местните власти за зачитане отказа на домакинствата, поставили 
стикер на пощенските кутии, от получаване на рекламни материали. Проучванията на 
общественото мнение например в Брюксел, където се прилага тази схема, показват, че 
около 27% от жителите са заинтересовани от използване на стикера. Тези мерки са 
свързани и с по-малко разходи за самите разпространители и рекламодатели, тъй като 
се избягва отпечатването и разпространението на материали до лица, които не желаят 
да ги получават и четат. 

От друга страна, растящото място на информационните и комуникационните 
технологии в дома отваря път за нови подходи, позволяващи „всички хартии“ да бъдат 
избегнати, като се даде приоритет на електронните носители, независимо дали става 
дума за битови сметки или за друга информация, предоставена обикновено на хартиен 
носител. 

Досегашно прилагане и бъдещи възможности 

В България има добри примери за проведени информационни кампании относно 
предотвратяване на отпадъците, например кампанията „Зелена идея”, провеждана от 
МОСВ и различни радио-станции и финансирана по ОПОС 2007-2013г.  
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В община Червен бряг се прилагат системи за разделно събиране на МРО – 
отпадъци от опаковки, НУБА, ИУГ, ИУЕЕО и разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, ОЧЦМ и др. 

През 2007г. организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки с която 
община Червен бряг е сключила договор „Екопак България“ АД е провела 
информационно-образователна програма за популяризиране разделното събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на общината. На населението са предоставени 
образователни книжки, дискове, информационни материали, рекламни тениски и 
шапки на „Екопак България” АД. На територията на град Червен бряг, ООп на 
отпадъци от опаковки е разположила 111 бр. цветни пластмасови контейнера, които са 
част от 183 бр. контейнери предвидени за гр. Червен бряг и гр. Койнаре, както и в 
четирите края на града са били издигнати двустранни билбордове с информация за 
съвместната инициатива между „Екопак България” АД и Общината за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки. През 2013г. 3D екобус „Летящата класна стая на 
„ЕКОПАК“ е посетил община Червен бряг.  

През годините информационни кампании от ООп с които общината е сключила 
договори за разделно събиране на МРО – НУБА, ИУГ и ИУЕЕО не са провеждани в 
общината.  

Основният резултат на тази мярка е повишаване съзнанието на широк кръг от 
населението за важността от опазване на ресурсите и за възможни мерки за 
предотвратяване на отпадъци, в частност специални целеви групи като деца и ученици, 
които най-бързо се приобщават към „зелените” идеи. Въпреки че непосредствените 
резултати от тази мярка не могат да се измерят количествено, тя има много голямо 
значение за формиране на екосъзнание в потребителското общество, което да се стреми 
да избягва образуването на отпадъци.  

Индикатори 

Брой сключени договори с организации за оползотворяване на ИУМПС и 
отработени масла; Брой проведени информационни кампании за населението. 

V.1.4.4. В контекста на обществените и корпоративните поръчки - 
включване на критерии за защита на околната среда и 
предотвратяване образуването на отпадъци в обявите за търгове и 
в договорите, съгласно Наръчника за екологичните обществени 
поръчки, публикуван от Комисията на 29 октомври 2004г. 

Същност на мярката 

В своето съобщение „Обществени поръчки за по-добра околна среда” (COM 
(2008) 400) Европейската комисия определя зелените обществени поръчки като 
процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и 
строителни работи с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен 
цикъл, вместо продукти, услуги и строителни работи със същата основна функция, 
които иначе биха били предоставяни. В съобщението се препоръчва определяне на 
общи критерии за „зелените” обществени поръчки, като по този начин се постигне 
прилагане на единен подход от страните-членки, за да не се нарушава конкуренцията 
на пазара на Общността. Комисията разработи и критерии за различни стоки и услуги, 
които тя счита за най-подходящи при възлагане на обществени поръчки за тези стоки и 
услуги. 
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Според българското и европейското законодателство за обществените поръчки 
има две възможности при тяхното възлагане: офертите може да се сравняват или само 
на база най-ниска цена, или на база „икономически най-изгодна оферта”, което 
означава, че ще бъдат взети предвид други критерии за възлагане, включително цената. 
Тъй като критерият „икономически най-изгодна оферта“ винаги се състои от два или 
повече подкритерия, то те могат да включват екологични критерии. Както се 
подчертава и в цитирания в настоящата мярка Наръчник, важно е да са изпълнени 
следните условия, на които да отговарят критериите: 

 Да са свързани с предмета на договора; 
 Да бъдат конкретни и обективно количествено измерими; 
 Да са обявени предварително; 
 Да са подчинени на правото на Общността; 
При спазване на тези условия критериите ще са правилни, а оттам и поръчката 

няма да е проблемна. Ако се приеме като база за сравнение „икономически най-изгодна 
оферта”, трябва да се има предвид, че при изчисляването е целесъобразно да се 
приложи изчисление на база „стойност на жизнения цикъл”. Това означава, че 
остойностяването включва целия срок на експлоатация и обхваща следните разходи: 

 Разходите за закупуване и всички свързани с това разходи (доставка, монтаж, 
пускане в експлоатация и т.н.); 

 Оперативни разходи, включващи енергия, резервни части и поддръжка; 
 Разходи в края на жизнения цикъл като спиране от експлоатация и 

отстраняване. 
На етап възлагане за всеки един от тези разходи трябва да се определи 

коефициент, за да могат да бъдат взети под внимание при определяне на икономически 
най-изгодната оферта. Това ще помогне да се получи продукт, който е не само 
„икономически най-изгоден”, но той ще има и по-добри екологични показатели, тъй 
като в процеса на възлагане ще станат ясни и разходите при използване и за изхвърляне, 
на които в противен случай няма да бъде обърнато достатъчно внимание. 

Досегашно прилагане и бъдещи възможности 

Както европейското, така и българското законодателство и свързаните с него 
документи, позволяват залагането на екологични критерии при обществените поръчки. 
Дори, обаче и да се използва само критерия най-ниска цена, има достатъчно 
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 
(напр. рециклирана хартия, офис и IT оборудване, осветление, почистващи продукти и 
услуги и др.).  

Например, в Германия чрез закон е предвидено, че при възлагане на обществени 
поръчки, трябва да се предвиди използване на такива продукти, които се 
характеризират с по-дълъг жизнен цикъл, удобни са за поправки и за повторна 
употреба, в сравнение с други продукти, водят до по-малко количество отпадъци или са 
произведени от рециклирани материали. 

Подходяща мярка се явява и провеждане на задълбочени и регулярни обучения 
на служители от общинската администрация, отговарящи за обществените поръчки. 

Досега в общината не е прилагана мярката провеждане на „зелени” обществени 
поръчки. Настоящата програма предвижда - провеждане на обучение на служители от 
общинската администрация - Отдел „Обществени поръчки“, участващи в 
организиране и провеждане на обществени поръчки в община Червен бряг, относно 
„зелени обществени поръчки“ и разработване на примерни тръжни документи. Целта 
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на тази мярка е към 2020г. поне 20% от проведените от общината обществени поръчки 
да са „зелени“. 

Индикатори 

Проведени обучения и брой на служителите, участвали в тях; Брой и/или 
стойност на проведени „зелени” обществени поръчки в общината. 

V.1.5. План за действие на Програмата за предотвратяване на образуването 
на отпадъци 
В планът за действие са представени стратегическата и оперативната цели, 

примерни типови мерки за предотвратяване образуването на отпадъци от Приложение 
№4 на ЗУО, релевантни към община Червен бряг, като за всяка от тях са посочени 
конкретни мерки /дейности със срок за изпълнение, финансиране, резултати, 
индикатори за напредък и отговорност за изпълнение /отговорни институции. 

Целите и заложените за изпълнение дейности /мерки за постигане на 
оперативната и стратегическа цели са представени в табличен вид, съгласно насоките в 
“Методология за стратегическо планиране в Република България“ и „Методически 
указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците”, 
утвърдени със Заповед №РД – 211/31.03.2015г. на министъра на околната среда и 
водите. 

 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

83 
 

План за действие  към Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци /Стратегическа цел 1: „Намаляване на вредното 
въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване“ 

Оперативна цел 

Мерки по 
Приложение IV 

на ЗУО и на 
РДО 

Дейности (мерки) 
Бюджет 

(лв.) 

Източници 
на финанси-

ране 

Срок за 
реали-зация 

(година) 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Намаляване 
количеството на 
отпадъците - 
„норма на 
генериране на 
битови 
отпадъци“; 

      Норма на 
генериране на 
битови 
отпадъци – 
ежегодно; 

За 2020г. 
норма на 
генериране на 
всички 
общински 
отпадъци 
(смесени и 
разделно 
събрани 
отпадъци) е не 
повече от 233 
кг/ж; 

  

Използване на 
мерки за 
планиране или 
други 
икономически 
инструменти за 
насърчаване на 
ефикасното 
използване на 
ресурсите 

Изпълнение на 
заложените в 
програмата мерки за 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци (ПОО) 

Предвиден
ата 
стойност на 
всяка мярка 
в 
програмата 

Община 2016г. - 
одобрение на 
програмата 
 
Изпълнение 
на 
програмата 
2016-2020г. 

Одобрена 
програма за 
ПОО от ОбС и 
изпълнение на 
всички заложени 
мерки  

Ежегодно – брой 
изпълнени /в 
процес на 
изпълнение 
мерки за ПОО от 
програмата 

До края на 2020г. 
са изпълнени 
всички заложени 
в програмата 
мерки за ПОО  

Кмет Общественост 
и др. 
заинтересовани 
страни, 
участващи при 
изпълнение на 
програмата 

Въвеждане на 
„електронна 
община“ 

35 000 Община 2017г. Предоставени 
електронни 
услуги -
допълнително 
предотвратени 
отпадъци /офис 
хартия, 
консумативи/ 

Въведена 
система за 
предоставяне по 
ел. път на 
административн
и услуги за 
населението и 
бизнеса и за 
администриране 
на местни 
данъци и такси; 
Брой въведени 
електронни 
услуги; 
 
 

До края на 2020г. 
поне 40% са ел. 
услуги 

Кмет  
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Информационни 
кампании за 
запознаване 
потребителите с 
възможностите за 
ползването на 
електронни услуги, 
предоставяни от 
общината на 
населението и 
бизнеса 

10 000 Община 2018-2020г. Ефективно 
използване на 
системата 
„електронна 
община“ 

Бр. проведени 
информационни 
кампании за 
ползване на 
електронни 
услуги 

До края на 2020г. 
- проведени 3 бр. 
информационни 
кампании 

Кмет, Общ. 
администра
ция 

Общественост 
и бизнес 

Безплатно 
предоставяне на 
домакинствата на 
домашни 
компостери 

10 000 Община 2017-2020г. Предотвратени 
отпадъци чрез 
включени 
домакинства в 
система за 
домашно 
компостиране 

Брой 
домакинства, 
прилагащи 
домашно 
компостиране - 
ежегодно 

До края на 2020г. 
поне 100 бр. 
домакинства, 
прилагащи 
домашно 
компостиране – 
градове и села 

Кмет, 
кметове на 
кметства 

РСУО – 
Луковит, 
домакинства, 
прилагащи 
домашно 
компостиране 

Пилотно въвеждане 
на намален размер 
(отстъпка) на такса 
БО за 
домакинствата, 
които прилагат 
домашно 
компостиране 

 Община 2017-2020г. Одобрена такса 
БО с намален 
размер от ОбС за 
домакинства 
прилагащи 
домашно 
компостиране 

Бр. домакинства, 
прилагащи 
домашно 
компостиране с 
намалена ТБО - 
ежегодно 

До края на 2020г. 
поне 100 бр. 
домакинства, 
прилагащи 
домашно 
компостиране – 
градове и села с 
намалена такса 
БО 

Кмет Домакинства 

Разработване на 
проект за създаване 
на център за 
поправка и повторна 
употреба на стоки 

150 000 ОПОС 2014-
2020г. 

2020г. Предоставени 
услуги за 
удължаване 
жизнения цикъл 
на стоките - 
допълнително 
предотвратени 
отпадъци  

2018г. - създаден 
проект 

2020г. - 
изпълнен проект, 
създаден център 
за поправка и 
повторна 
употреба на 
стоки 

Кмет Бизнес/браншо
ви организации 

Доброволни 
споразумения, 
експертни групи 
на потребители/ 
производители 
или секторни 
преговори с 

Информационни 
кампании за 
осведомяване на 
браншовите 
организации и 
обекти от сектор 
„хотелиерство и 

3 000 Община 2018г. Проучени нагласи 
на обекти от 
сектор 
„хотелиерство и 
ресторантьорство“
и търговията и 
браншови 

Брой 
реализирани 
информационни 
кампании 

До 2018г. 
проведени 2 бр. 
информационни 
кампании 

Кмет Браншови 
организации и 
обекти от сектор 
„хотелиерство и 
ресторантьорство 
и търговията 
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оглед на това 
съответните 
предприятия или 
промишлени 
сектори да 
съставят свои 
собствени 
планове или 
цели за 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци, или да 
внесат корекции 
в продукти или 
опаковки, от 
които се 
получава голямо 
количество 
отпадъци 

ресторантьорство“ и 
търговията за 
предотвратяване 
хранителните 
отпадъци и 
отпадъци от 
опаковки и 
евентуално поемане 
на доброволни 
ангажименти 

организации за 
поемане на 
доброволни 
ангажименти 

Създаване на 
система на 
територията на 
общината за 
използването на 
храни от 
търговските вериги 
и заведения за 
обществено хранене 
преди изтичане на 
срока на годност за 
социално слаби 
слоеве от 
населението 

8 000 Община 2020г. Създадена 
система и 
направени 
проучвания и 
предложения за 
необходимите 
организационни 
промени за 
намаляване 
хранителните 
отпадъци от 
търговските 
вериги и 
заведения за 
обществено 
хранене и 
използване на 
храните за 
социални цели 

Етапи на 
възлагане и 
изпълнение на 
проучването 

Изпълнено 
проучване и 
създадена 
система 

Кмет Браншови 
организации, 
социални 
заведения, 
търговски 
вериги, НПО и 
др. 

Създаване на 
общинска 
платформа за 
предотвратяване на 
отпадъците, към 
която с доброволно 
споразумение са се 
присъединили 
браншови 
/неправителствени 
/потребителски 
/образователни 
/научни /медийни и 

4 000 Оперативни 
програми 
2014-2020г. 

2020г. Създадена 
общинска 
платформа, като 
доброволно 
споразумение за 
предотвратяване 
на отпадъци 

2018г. - одобрен 
проект за 
общинска 
платформа за 
доброволни 
споразумения с 
организации за 
предотвратяване 
на отпадъци 

Към 2020г. 
присъединени с 
доброволни 
споразумения 10 
организации към 
общ. платформа 

Кмет  Браншови 
/неправителств
ени 
/потребителски 
/образователни 
/научни 
/медийни и др. 
организации 
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други организации. 
Общинската 
платформа е със 
собствено лого, 
годишни награди, 
като членуващите в 
това споразумение 
получават 
допълнителна 
реклама чрез 
публикуване на 
списъка от фирми в 
сайта на общината  

Използване на 
разяснителни 
кампании и 
предоставяне на 
информация, 
насочена към 
широката 
общественост 
като цяло или 
към специфични 
групи от 
потребители 

Провеждане на 
информационни 
кампании за 
политиките по 
предотвратяване на 
отпадъци 

5 000 Община, 
отчисления 
по чл.64 ЗУО 

2018г. Повишена 
информираност 
на общественост, 
бизнес и 
ученици 
запознати с 
предимствата за 
предотвратяване 
на отпадъците и 
запазване на 
ресурсите 

Брой 
реализирани 
информационни 
кампании 

До 2018г. 
проведени 2 бр. 
информационни 
кампании 

Кмет, Зам. 
кмет по 
стр., арх., 
инвест. 
проекти и 
програми и 
екология, 
Д-я „СиА”, 
Отдел 
”Инвестито
рски 
контрол – 
стр. и 
екология” 

Общественост, 
бизнес и 
ученици 

Сключване на 
договори (ИУМПС и 
отработени масла) и 
преразглеждане на 
съществиващите 
такива с 
организации по 
оползотворяване на 
отпадъци от 
опаковки, ИУЕЕО, 
ИУГ, НУБА и 
разделно събрани 
отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни 

- Община 2017г. Сключени и 
преразгледани 
съществуващи 
договори с 
организации по 
оползотворяване 
на отпадъци от 
опаковки, 
ИУЕЕО, 
ИУМПС, ИУГ, 
НУБА, разделно 
събрани 
отпадъци от 
домакинствата, в 
т.ч. ЕГО, опасни 

Брой сключени 
договори 

До 2017г. 
сключени 
договори за 
ИУМПС, 
отработени 
масла и 
преразгледани 
договори с 
организации по 
оползотворяване 
на отпадъци от 
опаковки, 
ИУЕЕО, ИУГ, 
НУБА и 
разделно 

Кмет Организации 
по 
оползотворява
не на отпадъци 
от опаковки, 
ИУЕЕО, 
ИУМПС, ИУГ, 
НУБА, 
разделно 
събрани 
отпадъци от 
домакинствата, 
в т.ч. ЕГО, 
опасни 
отпадъци, 
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отпадъци, опасни 
отпадъци, ОЧЦМ и 
др. 

отпадъци, 
ОЧЦМ и др. и 
отработени 
масла 

събрани 
отпадъци от 
домакинствата, в 
т.ч. ЕГО, опасни 
отпадъци, 
ОЧЦМ и др. 

ОЧЦМ и др. и 
отработени 
масла 

Провеждане на 
информационни 
кампании за 
предотвратяване на 
отпадъци от 
опаковки, ИУЕЕО, 
ИУМПС, НУБА, 
ИУГ и отработени 
масла 

В рамките 
на 
ежегодните 
бюджети за 
информаци
онни 
кампании 
на ООп на 
отпадъци 

Организации 
по 
оползотворяв
ане на 
отпадъци от 
опаковки, 
ИУЕЕО, 
ИУМПС, 
НУБА, ИУГ 
и отработени 
масла 

2020г. Проведени 
информационни 
кампании на 
тема 
предотвратяване 
на отпадъци от 
организации по 
оползотворяване 
на отпадъци 

Брой 
реализирани 
информационни 
кампании 

При сключени 
договори с ООп - 
ежегодно до 
2020г. 
провеждане на 
информационни 
кампании; 
 
Не по-малко от 
по 1 кампания на 
година за всяка 
една ООп  

ООп на 
отпадъци 
от 
опаковки, 
ИУЕЕО, 
ИУМПС, 
НУБА, 
ИУГ и 
отработени 
масла 

Община 

В контекста на 
обществените и 
корпоративните 
поръчки - 
включване на 
критерии за 
защита на 
околната среда и 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци в 
обявите за 
търгове и в 
договорите, 
съгласно 
Наръчника за 
екологичните 
обществени 
поръчки, 
публикуван от 
Комисията на 29 
октомври 2004г. 

Обучение за „зелени 
обществени 
поръчки“ на 
служители от 
общинската 
администрация, 
участващи в 
организиране и 
провеждане на 
обществени поръчки 
– изготвяне на 
тръжни документи, 
съдържащи 
необходимите 
изисквания към 
изпълнителите и 
технически 
спецификации 

5 000 Община 2016-2020г. Обучени 
служители от 
общинската 
администрация 
относно „зелени“ 
обществени 
поръчки 

Брой обучени 
служители от 
общината 
 
Изготвени 
тръжни 
документи 

Брой обучени 
служители от 
общинската 
администрация, 
участващи в 
организиране и 
провеждане на 
„зелени“ 
обществени 
поръчки; 

Към края на 
2020г. - 20% от 
проведените 
обществени 
поръчки в 
общината са 
„зелени“ 

Община АОП 
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Стратегическа цел 2: 

 

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

среда 

Дълги години отпадъците се разглеждаха единствено като източник на 
замърсяване. Добре управляваните отпадъци, обаче могат да бъдат ценен източник на 
суровини, особено когато много от тях стават все по-оскъдни. Най-добрата политика 
при управление на отпадъците е образуването им да бъде предотвратено. Когато това 
не е възможно, други добри варианти са повторното използване, рециклирането и 
оползотворяването на отпадъците. За страната ни и общините, тази политика изразена в 
целенасочени действия е още в начален стадий и постигането на резултати ще изисква 
упорита работа и време.  

В община Червен бряг е въведен регионален подход за управление на 
отпадъците, който прилага вариантите за добро и ефективно управление, чрез 
повторното използване, рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Чрез 
въвеждането на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Луковит е 
постигнато съвременно управление на отпадъците, което ще доведе до спестяване 
използването на природни ресурси, опазване на околната среда и допринася за 
икономическия растеж чрез създаване на нови работни места. 

Целта на НПУО 2014-2020г. за увеличаване количествата рециклирани и 
оползотворени отпадъци е насочена именно към превръщането на страната ни в 
„рециклиращо общество“. В съответствие с националните цели за повторна употреба, 
рециклиране и оползотворяване на отпадъците, както и стремежът за изпълнение на 
общинските/регионални цели за рециклиране, оползотворяване и намаляване на 
депонираните отпадъци доведоха до поставянето на стратегическа цел 2: „Увеличаване 
на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за 
изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани 
отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда“ в настоящата 
ПУО за която са разработени съответните мерки/дейности, обособени в шест 
подпрограми: 

 Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за 
повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, 
пластмаса и стъкло; 

 Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите и изискванията на 
НПУО за биоразградимите и биоотпадъците; 

 Подпрограма за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и 
отпадъци от разрушаване на сгради; 

 Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 
масово разпространени отпадъци; 

 Подпрограма с мерки за подобряване управлението на другите потоци 
отпадъци (вкл. утайки от ПСОВ, опасни битови отпадъци и др.) и намаляване 
на риска за околната среда от депата за отпадъци; 
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 Подпрограма за закриване и рекултивация на депата с преустановена 
експлоатация; 

Всяка от подпрограмите съдържа кратка въвеждаща текстова част, в която са 
представени ключови изисквания – напр. национални цели, най-важните резултати, 
които общината е постигнала и тези които ще постигне, най-важните изводи и 
препоръки от направените анализи, както и основни съображения, свързани с постигане 
на целите. Целите и заложените за изпълнение дейности /мерки за постигане на 
оперативните и стратегическа цели са представени в табличен вид, съгласно насоките в 
“Методология за стратегическо планиране в Република България“ и „Методически 
указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците”, 
утвърдени със Заповед №РД – 211/31.03.2015г. на министъра на околната среда и 
водите. 
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V.2. Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на 
целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на 

битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло 

    

С приемането на „Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки“ (приета с 
ПМС №271/30.10.2012г., обн. ДВ. бр.85/06.11.2012г., изм. с ПМС №186/22.08.2013г., 
ДВ, бр.76/30.08.2013г.), съгласно разпоредбите в чл.2 в националното законодателство 
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 за намаляване на отпадъците от опаковки, предназначени за крайно 

обезвреждане, при спазване на следната последователност: 
- Предотвратяване образуването на отпадъци от опаковки; 
- Подготовка за повторна употреба на отпадъци от опаковки; 
- Рециклиране на отпадъци от опаковки; 
- Друго оползотворяване на отпадъци от опаковки, например 

оползотворяване за получаване на енергия; 
- Обезвреждане; 

 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, 
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; 

Съгласно разпоредбите на чл.8 от Наредбата, лицата, които пускат на пазара 
опаковани стоки, отговарят за: 
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 Намаляване образуването на отпадъци от опаковки, включително за 
оптимизиране на опаковките и многократната им употреба, както и за 
влагането на рециклирани материали при производството на опаковки, когато 
това не противоречи на хигиенните и здравните норми; 

 Разделното събиране на образуваните от тях отпадъци от опаковки, 
включително организиране на системите за разделно събиране, рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците от опаковки; 

 Рециклирането и оползотворяването на разделно събраните отпадъци от 
опаковки; 

 Екологосъобразното обезвреждане на отпадъците от опаковки, които не могат 
да бъдат рециклирани и/или оползотворени; 

Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, предприемат мерки за 
постигане на следните цели, съгласно разпоредбите в чл.9, ал.1 от Наредбата: 

 Не по-малко от 60 на сто от теглото на отпадъците от опаковки трябва да 
бъдат оползотворени или изгорени в инсталации за изгаряне на отпадъци с 
оползотворяване на енергията; 

 Не по-малко от 55 на сто и не повече от 80 на сто от теглото на отпадъците от 
опаковки трябва да бъдат рециклирани, като се рециклира не по-малко от: 
- 60 на сто от теглото на отпадъците от опаковки от стъкло; 
- 60 на сто от теглото на отпадъците от опаковки от хартия и картон; 
- 50 на сто от теглото на отпадъците от опаковки от метали; 
- 22,5 на сто от теглото на отпадъците от опаковки от пластмаси, при чието 

рециклиране се получава единствено пластмаса; 
- 15 на сто от теглото на дървесните отпадъци от опаковки; 

Количествата опаковки, пуснати на пазара в рамките на дадена година, поради 
краткия си жизнен цикъл, се възприемат като отпадъци от опаковки в края на същата 
година. 

Отпадъците от опаковки от домакинствата се събират на територията на 
общините чрез цветни контейнери за разделно събиране. Организациите за 
оползотворяване използват различни системи за разделно събиране: 

 Система с три цветни контейнера – син за отпадъците от хартия и картон, 
жълт за отпадъците от пластмасови опаковки и зелен за отпадъците от стъкло; 

 Система с два цветни контейнера, където отпадъците от стъклени опаковки се 
изхвърлят в зеления контейнер, а всички останали отпадъци от опаковки - в 
жълтия контейнер; 

Използват се основно пластмасови евро контейнери с колела с обем от 1,1 м3 и 
контейнери тип „Иглу” с обем 1,0-1,5 м3. В ограничени случаи, на живеещи във 
фамилни къщи домакинства се предоставят индивидуални пластмасови съдове с обем 
120/240 л. 

Значителна част от разделно събираните отпадъци в страната са с произход от 
търговски обекти и от пунктове за изкупуване на вторични суровини, в които 
гражданите предават срещу заплащане рециклируеми отпадъци, включително от 
опаковки. 

С цел популяризиране разделното събиране на отпадъците от опаковки, 
информационните кампании, организирани от организациите по оползотворяване 
(ООп) са насочени основно към младите хора и децата, които най-лесно възприемат 
ново екологично поведение и изграждат навици и отношение към опазване на околната 
среда. В тази насока предоставянето на множество информационни материали с 
образователна цел, рекламата в интернет, радиото и телевизията имат за цел да 
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увеличат участието на домакинствата в системите за разделно събиране. ООп активно 
се включват в работни семинари, конференции, срещи и други инициативи, насочени 
към създаване на отговорно екологично поведение и дейности, свързани с опазването 
на околната среда. 

Немалка част от събраните в страната отпадъци от опаковки от стъкло и 
пластмаса са замърсени и не отговарят на изискванията на рециклиращите 
предприятия. Ето защо е необходимо: 

 Да се приложи възможно най-бързо и всеобхватно от общините, изискването 
на ЗУО за въвеждане на разделното събиране на отпадъците от хартия и 
картон, пластмаса, метал и стъкло (включително от опаковки) от търговските 
обекти, хотели, административни и други подобни сгради и предаването им 
на ООп или други лица, които имат разрешение за дейността; 

 Да се разширят информационните кампании за обществеността и бизнеса за 
ползите от разделното събиране на отпадъците; 

 Да се стимулират граждани и фирми при включване в системите за разделно 
събиране на отпадъците от опаковки; 

През 2012г. в националното законодателство се заложи общоевропейската цел за 
рециклиране на битовите отпадъци, приета в общностното законодателство през 2008г. 
По-конкретно ЗУО поставя пред общините, изискването да достигнат поетапно до 
2020г. рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и 
стъкло: „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, както следва: 

 До 1 януари 2016г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло; 
 До 1 януари 2018г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло; 
 До 1 януари 2020г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло;“ 
Целите се изпълняват от общините в Регионалната система за управление на 

отпадъците, в съответствие с решението, взето от Общото събрание на регионалната 
система. 

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са: 
“отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” 
(т.е това са отпадъците, образувани от домакинствата и отпадъците, образувани от 
фирми и други организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците 
от домакинствата, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от 
селското и горското стопанство). 

Ключовите разпоредби, произтичащи от ЗУО, относно разделното събиране на 
отпадъците от опаковки са: 

 Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради в населените места с над 5 000 жители и в 
курортните населени места са задължени от началото на 2013г. да събират 
разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали; 

 Кметът на общината отговаря за разделното събиране на битови отпадъци на 
територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия 
и картон, метали, пластмаси и стъкло. Кметът на общината организира 
изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно 
събиране, като сключва договори при условия и ред, определен с решение на 
общинския съвет, със: 
- Организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по 

реда на глава пета, раздел III, и/или 
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- Други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, 
издаден по реда на глава пета, раздели I и II, за извършване на дейности по 
събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на 
отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно 
разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за 
опазване на околната среда; 
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, както и се определят най-малко следните 
условия: 

- 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; 

- 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; 

- Задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно 
събиране на територията на общината; 

- Задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината 
по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на 
образователни и информационни кампании и работа с обществеността; 

 Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на 
битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да 
осигурят условия за разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички 
населени места с население, по-голямо от 5 000 жители и за курортните 
населени места; 

Системите за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки от 
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, ИУГ се 
осъществяват и финансират от организациите по оползотворяване чрез схемата за 
„разширена отговорност на производителя”, се отчитат и допринасят за постигане от 
общините на целите за рециклиране на битовите отпадъци. 

Важна предпоставка за постигане на националните цели са и част от действията 
от страна на държавата, които са предприети през последните години, а именно: 

 Ясно е определена отговорността на общините за управление на битовите 
отпадъци, включително поставените цели за рециклиране; 

 Определени са задължителни количествени цели за подготовка за повторна 
употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко 
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло; 

 Въведено е 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 
оторизирани за такава дейност фирми и организации; 

 Въведени са икономически инструменти, стимулиращи общините да 
подобрят показателите за рециклиране и оползотворяване на битовите 
отпадъци, като тези от тях, които изпълнят посочените цели за рециклиране 
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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 е осигурена възможността 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; 

Мерки за отпадъци от опаковки 

Най-ефективният начин за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 
общините е чрез сключване на договор с организация по оползотворяване.  

През 2007г. община Червен бряг е сключила договор с ООп - „Екопак България“ 
АД за изграждане и управление на система за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки на територията на общината. „Екопак България“ АД притежава разрешение за 
срок от 31.01.2013г. до 31.12.2017г. да извършва дейност като организация по 
оползотворяване, за изпълнение на задълженията по чл.14, ал.1, ал.2, т.2, ал.5, ал.6 и 
чл.15 от ЗУО и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, съгласно Решение 
№ООп-ОО-3-00/16.01.2013г., Решение №ООп-ОО-3-01/04.02.2013г. и Решение №ООп-
OO-3-02/27.07.2014г. на Министъра на околната среда и водите. ООп организира на 
територията на община Червен бряг, система за разделно събиране, временно 
съхранение, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от опаковки, 
образувани на територията на общината от домакинствата, административните, 
социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските 
обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм. В община Червен бряг, единствено в 
гр. Червен бряг се извършва разделно събиране на отпадъци от опаковки - хартия и 
картон, пластмаса, стъкло и метали, чрез система за разделно събиране от общо 43 
комплекта контейнери (тип „Бобър” с капацитет 1.1 м³), организирани в пунктове по 
три контейнера, както следва: 

 Със син цвят за събиране на отпадъци от хартия и картон; 
 С жълт цвят за събиране на отпадъци от пластмаса и метали; 
 Със зелен цвят за събиране на отпадъци от стъкло; 
Местата /пунктовете за разполагане на елементите за разделното събиране на 

отпадъците от опаковки са определени от общината и съгласувани с ООп и са 
единствено в гр. Червен бряг - между блокове „Дунав”, „Слънце” и „Напредък”; ул. 
„Батенберг” – Директорски блок; ул. „Паисий” №8 – бл. „Септември”; ул. „Търговска” 
– бл. „1-90” /междублоково пространство/; ул. „Х. Димитър” №15 – бл. „ГНС” 1; ул. „В. 
Левски” №16 и ул. „Хр. Ботев” №2 – бл. „Лотос”; ул. „Я. Сандански” – ДГ „Мир”; ж.к. 
„Победа” – бл. 1; ж.к. „Победа” – бл. 13; ж.к. „Победа” – бл. 15; ж.к. „Победа” – бл. 16; 
ж.к. „Победа” – бл. 3; ж.к. „Победа” – бл. 7; ж.к. „Победа” – бл. 8; ж.к. „Победа” – бл. 9; 
между блокове – „Победа”, „Искър” и „Олимпия”; на ъгъла на ул. „Княз Борис” и ул. 
„В. Левски”; на ъгъла на ул. „Н. Рилски” и ул. „Кирил и Методий”; на ъгъла на ул. „С. 
Врачански” и ул. „Иво Попович”; на ъгъла на ул. „Хан Кубрат” и ул. „Княз Борис”; ОУ 
„Хр. Смирнески”; Пазара; триъгълника между ул. „14-ти септември” и ул. „Търговска”; 
триъгълника между ул. „Екзарх Йосиф” и ул. „Искър”; ул. „Антим I” – Търговия на 
едро; ул. „Ген. Тошев” №1 – бл. „Лонгоза”; ул. „Калоян” – бл. №15 и бл. №6 
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(междублоково пространство); ул. „П. Волов” №25 – бл. „Девети май”; ул. „Самуил” 
№26 – бл. „Общежитие”; ул. „Славейков”; ул. „Цар Асен”; ул. „14-ти септември” при р-
т „Венеция”; ул. „П. Волов”; ул. „Ал. Батемберг” бл. 8, кв. 34; ул. „Екзарх Йосиф” до 
градска градина; ул. „Ив. Вазов” №40; ул. „Ив. Вазов” срещу бл. 2/88; ул. „Ив. Вазов” 
срещу пощата; ул. „Калоян”; ул. „Л. Каравелов” бл. 5, кв. 8; ул. „П. Волов” №25, бл. 9; 
ул. „Паисий” срещу трафопоста; ул. „Самуил” бл. 2/76; ул. „Хан Кубрат” бл. 12; ул. 
„Християнска” бл. 13, кв. 78; ул. „Яне Сандански” под ж.к. „Победа”, бл. 15/70; фирма 
„Бета индъстрис корп.” АД; фирма „Боряна” АД; фирма „Палфингер 
продукционстехник - България” ЕООД.  

Графикът за обслужване на разделно събраните отпадъци за 2016г. е два пъти в 
месеца жълт контейнер и един път в месеца син контейнер и през месец зелен 
контейнер. Разделно събраните отпадъци се транспортират до площадка за сортиране 
и/или инсталация за сепариране. „Екопак България“ АД оперира на 26 площадки за 
сортиране и е собственик на 12 сепариращи инсталации (в София, Божурище, Равно 
поле, Горна Оряховица, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Плевен, Враца, Бургас, 
Дупница и Русе). Подлежащите на рециклиране отпадъци от опаковки се предават от 
„Екопак България“ АД за оползотворяване на преработвателите на стъкло, пластмаси, 
хартия и картони, като изцяло се осигурява влагането им в производство на опаковки и 
опаковъчни материали. За изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване 
„Екопак България“ АД има сключени договори с 31 рециклиращи фирми, като 
„Дуропак-Тракия Папир“ АД, „Дружба“ АД, „Стомана индъстри“ АД и др. 

През 2007г. в община Червен бряг, „Екопак България“ АД е провела 
информационно-образователна програма за популяризиране разделното събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на общината. На населението са предоставени 
образователни книжки, дискове, информационни материали, рекламни тениски и 
шапки на „Екопак България” АД. На територията на град Червен бряг, ООп на 
отпадъци от опаковки е разположила 111 бр. цветни пластмасови контейнера, които са 
част от 183 бр. контейнери предвидени за гр. Червен бряг и гр. Койнаре, както и в 
четирите края на града са били издигнати двустранни билбордове с информация за 
съвместната инициатива между „Екопак България” АД и Общината за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки. През 2013г. 3D екобус „Летящата класна стая на 
„ЕКОПАК“ е посетил община Червен бряг. 

На територията на общината, функциониращите пунктове за изкупуване на 
отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, ще допринесат за събирането 
на допълнителни количества разделно събрани от домакинствата отпадъчни потоци от 
хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. Oбщина Червен бряг на 29.12.2014г. е 
сключила договор с фирма „Палмекс-03” ЕООД, гр. Червен бряг, притежаваща 
разрешение по чл.35 от ЗУО за осигуряване на площадка на територията на общината 
за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка 
с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. С договора е осигурена възможност на 
жителите на общината да предават на площадката отговаряща на всички нормативни 
изисквания с адрес - гр. Червен бряг, ул. „Антим I” №79, кв. 180, УПИ XI-2533 с площ 
от 8 980 м2 разделно събрани отпадъци от опаковки, отпадъчни материали от хартия, 
пластмаса, метал, стъкло, негодни за употреба батерии, текстилни отпадъци, излезли от 
употреба електрически уреди, опасни отпадъци, обемисти едрогабаритни отпадъци и 
други видове отпадъци от домакинствата, посочени в Решение №08-ДО-297-
00/21.02.2013г. издадено от РИОСВ – гр. Плевен. На площадката се извършва 
предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер от 
физически лица. 
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Предвидените мерки в настоящата подпрограма условно могат да бъдат 
класифицирани, като инвестиционни и неинвестиционни мерки. 

 Изграждане на инсталация за сепариране на РЦУО-Луковит 

Процентът на рециклиране на битовите отпадъци от домакинствата - хартия и 
картон, метали, пластмаса и стъкло от общо генерираните отпадъци от опаковки за 
2015г. в община Червен бряг е 3,66%. Съгласно НПУО 2014-2020г., заложените цели за 
общините за рециклиране на битови отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и 
метал са мин. 25% от общото им тегло през 2016г., мин. 40% от общото им тегло през 
2018г. и мин. 50% от общото им тегло през 2020г.   

На регионално ниво - идентифицирана е необходимостта от 
„инвестиционни“ мерки за достигане целите за рециклиране на битовите отпадъци – 
изграждане на инсталация за сепариране на РЦУО-Луковит, с участието на 
Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит (община 
Червен бряг е член на РСУО-регион Луковит), което може да бъде осъществено през 
2017г. (възможно е чрез Етап II, финансиране по ОП „Околна среда 2014-2020г.”).  

В резултат на въвеждане в експлоатация на регионалните съоръжения за 
третиране на отпадъците ще бъдат постигнати следните регионални цели: 

Постигната цел - 
година 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Рециклиране и 
оползотворяване 

14,95% 14,97% 14,99% 14,97% 14,95% 29,81% 

Рециклиране 37,61% 37,63% 37,64% 37,71% 37,77% 71,94% 

На територията на община Червен бряг е необходимо да бъдат изпълнени 
следните дейности /мерки в резултат на които ще бъде постигнато рециклиране на 
битовите отпадъци - хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, както следва: 

 Управление и разширяване обхвата на въведената в общината система за 
разделно събиране на отпадъци от опакъвки - хартия и картон, метали, 
пластмаси и стъкло 

 Включване и на други населени места на територията на общината и 
увеличаване броя на местата за разполагане на цветните контейнери за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки; 

 Изграждане на „джобове” за поставяне на цветни контейнери за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки и в други населени места (разширяване 
обхвата на въведената в общината система за разделно събиране) по улиците 
по начин, който да улесни трафика, тъй като това е задължение на общината 
при сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от 
опаковки - хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло - 
„инвестиционна“ мярка; 

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

„Инвестиционна“ мярка, която има значение за изпълнение целите на няколко 
подпрограми, в т.ч. и на настоящата, е осигуряване от общината на площадки за 
безвъзмездно предаване от населението на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, без за това общината да изисква допълнително заплащане от 
населението (площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО, а именно: „осигуряване на 
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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). Тази мярка подпомага 
разделното събиране, рециклиране и безопасно третиране на битовите отпадъци от 
домакинствата, като например едрогабаритни, опасни, както и други видове битови 
отпадъци.  

Но в тази насока са предприети някои мерки от страна на общината, която е 
сключила договор през 2014г. с фирма „Палмекс-03” ЕООД, гр. Червен бряг, 
притежаваща разрешение по чл.35 от ЗУО за осигуряване на площадка на територията 
на общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата. С договора е осигурена възможност на жителите на общината да 
предават на площадката разделно събрани отпадъци от опаковки, отпадъчни материали 
от хартия, пластмаса, метал, стъкло, негодни за употреба батерии, текстилни отпадъци, 
излезли от употреба електрически уреди, опасни отпадъци, обемисти едрогабаритни 
отпадъци и други видове отпадъци от домакинствата, посочени в Решение №08-ДО-
297-00/21.02.2013г. издадено от РИОСВ – гр. Плевен. На площадката се извършва 
предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер от 
физически лица. Осигуряването на площадка е начин за общината да увеличи 
количествата отпадъци предадени за рециклиране, както и алтернатива на другите 
организирани системи за разделно събиране на рециклируеми отпадъци. 

Също така община Червен бряг ползва РЦУО-Луковит, обслужващ общините 
Луковит, Тетевен, Червен бряг, Роман и Ябланица, на който има: 

 Площадка за компостиране на „зелени” отпадъци; 
 Площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО на ЦР; 
 Общински център за рециклиране – място, където населението може да 

доставя всички видове отпадъци, които не могат да се депонират с битовите и 
не е осигурена определена общинска система за събирането им. На ЦР са 
разположени различни видове контейнери за разделно събиране на отпадъци 
за рециклиране и специализирани контейнери за опасни отпадъци от бита - 9 
бр. контейнери с размер 5/2.4/2 с обем 20 m3 (за по-обемисти и леки 
суровини); 2 бр. контейнери с размер 5/2.4/1 с обем 10 m3 (за строителни 
отпадъци и тежки суровини); 2 бр. товарни контейнери ролков тип (за 
временно складиране на опасни отпадъци); 

Подпрограмата включва редица „неинвестиционни” мерки, с които ще се 
постигне по-добра организация при предоставяне на информация на общината и 
преодоляване на проблеми на системата, като например неразрешеното отнемане на 
рециклируеми отпадъци от цветните контейнери. Това е съществуващ проблем в 
общините с въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, който 
оскъпява системата, демотивира населението да събира разделно отпадъците, води до 
замърсявания около контейнерите, нерядко затруднява пътния трафик поради 
превозване на така иззетите отпадъци с каруци. Тези „неинвестиционни“ мерки 
основно се отнасят до: 

 Нормативни мерки в „Наредба за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на община Червен бряг”, относно: 

 Определяне на конкретни изисквания за пунктовете за вторични суровини за 
предаване на битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло; 
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 Задължаване на пунктовете за вторични суровини да предоставят информация 
на общината за събраните от тях и предадени за рециклиране количества 
битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло; 

 Определяне на задължения към ползвателите на търговски обекти, 
производствени, стопански и административни сгради в населените места в 
общината за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, 
пластмаси и метали; 

 Мерки за информираност и публичност – публикуване на интернет 
страницата на общината информация за:  

 Местоположението на точките – местата на разполагане на цветните 
контейнери в съответните населени места на територията на общината; 

 Местоположението на пунктовете за вторични суровини, намиращи се на 
територията на общината за предаване на битови отпадъци от хартия и 
картон, метал, пластмаси и стъкло – съставен публичен регистър; 

 Местоположението и условията за приемането и предаването на разделно 
събраните битови отпадъци от населението на площадката на територията на 
общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, обслужвана от фирма „Палмекс-03” ЕООД и на ЦР в РЦУО-
Луковит; 

 Осъществяване на контролна дейност от страна на общината 

 Изпълнение на изискванията, свързани с разделното събиране и предаване на 
рециклируеми битови отпадъци; 

 Недопускане изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдовете за смесени 
битови отпадъци, както и за недопускане изземването на разделно събраните 
отпадъци от опаковки от цветните контейнери; 

 Лицата, експлоатиращи системата за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки и за предоставяне на информация; 

В тази подпрограма са включени част от мерките изброени по-долу, които имат 
пряка връзка с постигане на набелязаните цели, но са описани и в други подпрограми в 
рамките на Програмата за управление на отпадъците 2016-2020г., тъй като имат 
хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко стратегически и 
оперативни цели. Пряко отношение към постигане на набелязаната цел на настоящата 
подпрограма са мерките от другите подпрограми, например свързани с: 

 Провеждане на информационни кампании за политиките по 
предотвратяване на отпадъци, целящи насърчаване и мотивираност на 
населението и бизнеса за активно участие в системата за разделно събиране и 
оползотворяване на отпадъци от опаковки (вкл. в Програмата за 
предотвратяване образуването на отпадъци); 

 Предоставяне на информация на обществеността за управлението на 
битовите отпадъци - вид и количества (вкл. и за разделно събраните 
/рециклирани отпадъци от опаковки – хартия и картон, метали, пластмаси и 
стъкло от ООп на отпадъци от опаковки, с която общината има договор и от 
функциониращите на територията на общината площадки и пунктове за 
вторични суровини), (вкл. в Подпрограмата за прилагане на разяснителни 
кампании и информиране на обществеността по въпросите за управление на 
отпадъците); 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

99 

 

 Разработване и внедряване в общината на електронна информационна 
система за управление на отпадъците, чрез която ще се събират данни за 
отпадъците, вкл. за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от хартия и 
картон, стъкло, пластмаси и метал, за отчитане изпълнението на целите за 
рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци (вкл. в Подпрограмата 
за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по 
въпросите за управление на отпадъците); 

Реализацията на мерките от настоящата подпрограма и съотносимите мерки от 
другите подпрограми на ПУО 2016-2020г. на община Червен бряг, използване и 
разширяване обхвата на въведената в общината система за разделно събиране на 
рециклируемите отпадъчни материали - хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, 
както и изграждането на инсталация за сепариране на РЦУО-Луковит ще гарантират 
достигане до регионалните целите за рециклиране на тези потоци битови отпадъци. 

Така чрез изпълнение на заложените мерки на местно и регионално ниво ще се 
допринесе не само за изпълнение на Стратегическа цел 2 от ПУО, но за изпълнение на 
националната политика и цели в сектор управление на отпадъците. 
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План за действие към Подпрограмата за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на 
битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло  

Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на 
мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за 
населението и околната среда“ 

Оперативна 
цел 

Дейности (мерки) Бюджет (лв.) 

Източници 
на 

финансира
не 

Срок за 
реали-
зация 

(година) 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Достигане на 
целите за 
подготовка за 
повторна 
употреба и за 
рециклиране на 
битовите 
отпадъци от 
хартия и 
картон, метали, 
пластмаса и 
стъкло 

     2016г. - мин. 25% от 
общото тегло на 
отпадъците от 
хартия, картон, 
пластмаси, метали 
и стъкло са 
подготвени за 
повторна употреба 
и рециклиране; 
2018г. - мин. 40% от 
общото тегло на 
отпадъците от 
хартия и картон, 
пластмаси, метали 
и стъкло са 
подготвени за 
повторна употреба 
и рециклиране; 

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

  

На регионално 
ниво - изграждане 
на инсталация за 
сепариране на 
РЦУО-Луковит 

Съгласно 
Решение на 
Общото 
събрание на 
Регионалното 
сдружение за 
управление на 
отпадъците – 
регион Луковит 

Община 2016-
2020г. 

Изградена инсталация 
за сепариране на 
РЦУО-Луковит; 
 
Изпълнение на 
регионалните цели за 
рециклиране на 
битовите отпадъци - 
хартия, картон, 
пластмаса, стъкло и 
метал; 

2016г. – приемане 
Решение на Общото 
събрание на 
Регионалното 
сдружение за 
управление на 
отпадъците – регион 
Луковит за 
изграждане на 
инсталация за 
сепариране на РЦУО-
Луковит; 

2017г. – изграждане 
на инсталацията за 
сепариране на 
РЦУО-Луковит 

Кмет, 
Регионално 
сдружение за 
управление 
на 
отпадъците – 
регион 
Луковит 

Общини, 
Тетевен, 
Луковит, 
Роман и 
Ябланица 
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Управление и 
разширяване 
обхвата на 
въведената в 
общината система за 
разделно събиране 
на отпадъци от 
опаковки - 
включване на други 
населени места на 
територията на 
общината 

В рамките на 
бюджета на ООп 
на отпадъци от 
опаковки с която 
общината има 
договор 

ООп на 
отпадъци от 
опаковки 

2017-
2020г. 

Изпълнени договорни 
задължения на ООп на 
отпадъци от опаковки 
с която общината има 
договор и са 
поставени цветни 
контейнери за 
разделно събиране на 
тези потоци отпадъци 
във всички населени 
места в общината 

2017г. - поставени 
цветни контейнери за 
разделно събиране на 
тези потоци отпадъци 
в населени места в 
общината 

2018-2020г. – всички 
населени места в 
общината са 
обхванати от 
системата за 
разделно събиране 
на отпадъци от 
опаковки 

Кмет, 
кметове на 
кметства 

ООп на 
отпадъци 
от 
опаковки, с 
която 
общината 
има 
договор 

Изграждане на 
„джобове” за 
поставяне на цветни 
контейнери за 
разделно събиране 
на отпадъци от 
опаковки - хартия и 
картон, метал, 
пластмаса и стъкло в 
населените места в 
общината 

В зависимост от 
необходимия им 
брой 
допълнително 
ще се определи в 
бюджета на 
общината 

Община 2017-
2020г. 

Изградени са 
„джобове“ и са 
поставени цветни 
контейнери за 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки 
- хартия и картон, 
метал, пластмаса и 
стъкло във всички 
населени места в 
общината 

2017г. - бр. изградени 
„джобове” за цветни 
контейнери за 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки 
- хартия и картон, 
метал, пластмаса и 
стъкло в населени 
места в общината 

2018-2020г. - 
навсякъде където е 
определено от 
общината са 
поставени цветни 
контейнери и са 
изградени 
„джобове” във 
всички населени 
места в общината 

Кмет, 
кметове на 
кметства 

 

Определяне на 
конкретни 
изисквания в 
„Наредба за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 
територията на 
община Червен 
бряг“ към 
площадките на 
пунктовете за 
вторични суровини 
за предаване на 
битови отпадъци от 
хартия и картон, 
метал, пластмаси и 
стъкло 

- Община 2016г. Всички регистрирани 
пунктове за предаване 
на отпадъци от хартия 
и картон, пластмаси, 
метал и стъкло 
отговарят на 
определените от 
общината изисквания; 

Изготвени изисквания 
към площадките за 
пунктовете за 
вторични суровини 

Определени са 
нормативно 
конкретни 
изисквания към 
пунктовете за 
вторични суровини 
от хартия картон, 
метали пластмаси и 
стъкло 

Кмет, 
общинска 
администрац
ия, ОбС 

Фирми, 
притежава
щи 
пунктовете 
за 
предаване 
на 
отпадъци 
от хартия и 
картон, 
пластмаси, 
метал и 
стъкло 
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Задължаване чрез 
„Наредба за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 
територията на 
община Червен 
бряг“, пунктовете за 
вторични суровини 
да предоставят 
информация на 
общината за 
събраните и 
предадени за 
рециклиране 
количества битови 
отпадъци от хартия 
и картон, метали, 
пластмаса и стъкло 

- Община  2016г. Общината ще има 
информация за 
събраните от 
пунктовете за 
вторични суровини и 
предадени за 
рециклиране 
количества битови 
отпадъци от хартия и 
картон, метали, 
пластмаса и стъкло 

Разработване на 
съответните 
разпоредби в 
общинската наредба за 
управление на 
отпадъците 

Приети от ОбС 
разпоредби в 
общинската наредба 
за управление на 
отпадъците 

Кмет, 
общинска 
администрац
ия, ОбС 

 

Определяне на 
задължения в 
„Наредба за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 
територията на 
община Червен 
бряг“ към 
ползвателите на 
търговски обекти, 
производствени, 
стопански и 
административни 
сгради в населените 
места в общината за 
разделно събиране 
на отпадъците от 
хартия и картон, 
стъкло, пластмаси и 
метали 
 

- Община  2016г. Всички търговски 
обекти, 
производствени, 
стопански и 
административни 
сгради в населените 
места в общината 
разделно събират 
отпадъци от опаковки 

Изготвени задължения 
към ползвателите на 
търговски обекти, 
производствени, 
стопански и 
административни 
сгради в населените 
места в общината за 
разделно събиране на 
отпадъците от хартия 
и картон, стъкло, 
пластмаси и метали 

Определени са 
нормативно 
задълженията на 
ползвателите на 
търговски обекти, 
производствени, 
стопански и 
административни 
сгради в населените 
места в общината да 
събират разделно 
отпадъците от 
хартия и картон, 
стъкло, пластмаси и 
метали 

Кмет, 
общинска 
администрац
ия, ОбС 
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Изпълнение на 
мерки за 
информираност и 
публичност 

- Община 2016г.-
2020г. 

Обществеността е 
информирана от 
интернет страницата 
на общината за 
местоположението на: 
- точките – местата 

на разполагане на 
цветните 
контейнери в 
съответните 
населени места в 
общината - 
публичен регистър; 

- пунктовете за 
вторични суровини 
за предаване на 
битови отпадъци от 
хартия и картон, 
метал, пластмаси и 
стъкло – публичен 
регистър; 

- условията за 
приемане и 
предаване на 
разделно събраните 
битови отпадъци от 
населението на 
площадката на 
територията на 
общината за 
безвъзмездно 
предаване на 
разделно събрани 
отпадъци от 
домакинствата, 
обслужвана от 
фирма „Палмекс-
03” ЕООД и на ЦР в 
РЦУО-Луковит; 

Ежегодно - събиране 
и обработване на 
информация за: 
- местоположение и 

бр. на точките – 
местата на 
разполагане на 
цветните 
контейнери в 
съответните 
населени места в 
общината – 
изготвен регистър; 

- бр. пунктове за 
вторични суровини 
за предаване на 
битови отпадъци от 
хартия и картон, 
метал, пластмаси и 
стъкло - съставен 
регистър; 

- Поддържане 
регистър за 
местоположение и 
бр. на точките – 
местата на 
разполагане на 
цветните 
контейнери в 
съответните 
населени места в 
общината; 

- За всички 
регистрирани 
пунктове за 
вторични 
суровини за 
предаване на 
битови отпадъци 
от хартия и 
картон, метал, 
пластмаси и 
стъкло, общината 
е публикувала 
информация за 
местоположени-
ето им – 
поддържане на 
публичен 
регистър; 

Кмет, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

ООп на 
отпадъци 
от 
опаковки, с 
която 
общината 
има 
сключен 
договор; 
Фирми, 
притежава
щи 
пунктове за 
предаване 
на 
отпадъци 
от хартия и 
картон, 
пластмаси, 
метал и 
стъкло и 
др. 
отпадъци 

Планиране ежегодно 
и осъществяване на 
контрол от 

- Община 2016-
2020г. 

Изпълнени 
изисквания, 
нормативни и/или 

Брой осъществени 
проверки; брой 
проверени обекти; 

Осъществени 100% 
от ежегодно 
планираните 

Кмет, 
определени 
от кмета 

РИОСВ - 
Плевен 
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общината за 
изпълнение 
изискванията, 
нормативни и/или 
договорни 
задължения на 
пунктовете за 
вторични суровини 
за регистрация; 
стопански, 
търговски, 
административни, 
образователни и др. 
обекти, относно 
изисквания за 
разделно събиране и 
предаване на битови 
отпадъци от хартия 
и картон, метал, 
пластмаса и стъкло 

договорни задължения 
на пунктовете за 
вторични суровини за 
регистрация; 
стопански, търговски, 
административни, 
образователни и др. 
обекти, изпълнени 
изисквания за 
разделно събиране и 
предаване на битови 
отпадъци от хартия и 
картон, метал, 
пластмаса и стъкло – 
изготвен отчет от 
определените от кмета 
длъжностни лица, 
осъществили контрола 

брой наложени 
санкции и глоби - 
ежегодно 

проверки; 
 
Брой осъществени 
проверки; брой 
проверени обекти; 
Брой наложени 
санкции и глоби – за 
всички години; 

длъжностни 
лица от Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

Осъществяване на 
контролна дейност 
от страна на 
Общината 

- Община 2016-
2020г. 

Отпадъците от 
опаковки се събират 
разделно в цветни 
контейнери, 
предоставени от ООп 
с която общината има 
сключен договор; 
 
ООп на отпадъци от 
опаковки, изпълнява 
задълженията си 
съгласно сключения 
договор и редовно 
предоставя на 
общината 
необходимата и 
информация за 
разделно събраните 
количества отпадъци 
от опаковки, 
генерирани на 
територията на 

- Постоянно 
осъществен контрол 
за недопускане 
изхвърлянето на 
отпадъци от 
опаковки в съдовете 
за смесени битови 
отпадъци и за 
недопускане 
изземването на 
разделно събраните 
отпадъци от 
опаковки от 
цветните 
контейнери; 

- Ежегодно 
осъществен 
контрол, относно 
лицата, 
експлоатиращи 
системата за 
разделно събиране 

- 2020г. - не се 
изхвърлят 
отпадъци от 
опаковки в 
съдовете за 
смесени битови 
отпадъци, както и 
не се изземват 
разделно 
събраните 
отпадъци от 
опаковки от 
цветните 
контейнери; 

- Ежегодно до 
2020г. - общината 
разполага с 
информация от 
ООп за разделно 
събраните 
количества 
отпадъци от 

Кмет, 
кметове на 
кметства, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 
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общината; на отпадъци от 
опаковки и за 
предоставяне на 
информация; 

опаковки; 

Провеждане на 
информационни 
кампании за 
разделно събиране 
на отпадъци от 
опаковки – хартия и 
картон, метали, 
пластмаса и стъкло 

В рамките на 
ежегодните 
бюджети за 
информационни 
кампании на 
ООп на 
отпадъци от 
опаковки, с 
която общината 
има договор 

ООп на 
отпадъци от 
опаковки 

2017-
2020г. 

Проведени 
информационни 
кампании за разделно 
събиране на отпадъци 
от опаковки;  
 
Постигната 
мотивираност на 
населението за 
активно участие в 
системата за разделно 
събиране на тези 
отпадъчни потоци; 

До 2020г. - ежегодно 
реализиране на 
информационни 
кампании за разделно 
събиране на отпадъци 
от опаковки 

Брой реализирани 
информационни 
кампании за 
разделно събиране 
на отпадъци от 
опаковки 

ООп на 
отпадъци от 
опаковки, с 
която 
общината 
има договор 

Община 

Предоставяне на 
информация на 
обществеността за 
управлението на 
отпадъците от 
опаковки 

- Община 2016-
2020г. 

Въведена информация 
в ел. информационна 
система на общината: 
- регистър за 

местоположението 
на площадките и 
пунктовете за 
вторични суровини 
за предаване на 
битови отпадъци от 
хартия и картон, 
метал, пластмаси и 
стъкло; 

- вид и количество на 
събрани 
/рециклирани 
отпадъци от 
опаковки от 
площадките и 
пунктовете за 
вторични суровини 
и от ООп на 
отпадъци от 
опаковки, с която 
общината има 

Ежегодно - събиране и 
обработване на 
информация във 
въведената ел. 
информационна 
система за отпадъците 
в общината за: 
- изготвен регистър за 

местоположението 
на площадките и 
пунктовете за 
вторични суровини 
за предаване на 
битови отпадъци от 
хартия и картон, 
метал, пластмаси и 
стъкло; 

- вид и количество на 
събрани 
/рециклирани 
отпадъци от 
опаковки от 
площадките и 
пунктовете за 
вторични суровини 

Събиране и 
обработване на 
информация за 
отпадъците от 
опаковки - хартия и 
картон, метал, 
пластмаса и стъкло 
– общо за всички 
години от 
въвеждането на ел. 
информационна 
система в общината 
за: 
- вид и количество 

на събрани 
/рециклирани 
отпадъци от 
опаковки от 
площадките и 
пунктовете за 
вторични 
суровини и от 
ООп на отпадъци 
от опаковки; 

- ООп на отпадъци 

Кмет, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

ООп на 
отпадъци 
от 
опаковки, с 
която 
общината 
има 
сключен 
договор; 
Фирми, 
обслужващ
и площадки 
и 
притежава
щи 
пунктове за 
предаване 
на 
отпадъци 
от хартия и 
картон, 
пластмаси, 
метал и 
стъкло; 
Общини 
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договор; 
- ООп на отпадъци от 

опаковки, с която 
общината има 
сключен договор - 
адрес и лице за 
контакт на фирмата; 

- количество битови 
отпадъци разделно 
събрани от 
населението и 
предадени на ЦР в 
РЦУО-Луковит; 

и от ООп на 
отпадъци от 
опаковки; 

- ООп, извършваща 
дейностите по 
събиране, 
транспортиране, 
третиране на 
разделно събраните 
отпадъци от 
опаковки; вкл. 
граници на 
обслужваните 
райони в общината 
– адрес и лице за 
контакт на фирмата; 

- количество битови 
отпадъци разделно 
събрани от 
населението и 
предадени на ЦР в 
РЦУО-Луковит; 

от опаковки, с 
която общината 
има сключен 
договор - адрес и 
лице за контакт на 
фирмата; 

- количество битови 
отпадъци 
разделно събрани 
от населението и 
предадени на ЦР в 
РЦУО-Луковит; 

Луковит, 
Роман и 
Ябланица 
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V.3. Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на 
целите и изискванията на НПУО за биоразградимите и биоотпадъците 

  

 

Определенията за „биоотпадъци“ и „биоразградими отпадъци“, съгласно §1, 
т.2 и 3 от ДР на ЗУО са: 

„Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и градините, 
хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за 
обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от 
предприятията на хранително-вкусовата промишленост. 

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

За тези потоци отпадъци българското законодателство въведе конкретни 
количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на битови 
биоотпадъци, както и цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата. 
Тези цели са както следва: 

Цел за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци  
Разпоредбите в чл.31, ал.1, т.2 на ЗУО изискват 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 
1995г. Тази цел е в съответствие и с изискванията на Директива 1999/31/ЕС относно 
депа за отпадъци. Намаляването на депонираните биоразградими отпадъци има пряко 
отношение към политиките за климатичните промени, тъй като води до намаляване на 
емисиите на парникови газове. 

Цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци 
В допълнение към общоевропейската цел за намаляване на депонираните 

биоразградими битови отпадъци, амбициозни национални цели за оползотворяване на 
битовите биоотпадъци са поставени в „Наредба за разделно събиране на 
биоотпадъците“, приета през месец декември 2013г. Наредбата задължава общините 
във всеки от регионите за управление на отпадъци по чл.49, ал.9 от ЗУО да постигат 
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поетапно следните регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на 
битовите биоотпадъци: 

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

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

 До 31 декември 2025г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци образувани в региона през 2014г.; 

Целите се изпълняват съвместно от всички общини в регион Луковит, в 
съответствие с решението, взето от Общото събрание на Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците – регион Луковит. 

В съответствие с националните политики и изисквания за регион Луковит са 
поставени следните цели, относно управлението на биоразградимите и биоотпадъците 
до 2020г., както следва: 

 Ежегодно до 2019г. - количеството депонирани биоразградими битови 
отпадъци е до 50 на сто от общото количество на същите отпадъци, 
образувани в регион Луковит през 1995г.;  

 До края на 2020г. - количеството депонирани биоразградими битови отпадъци 
е до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в регион 
Луковит през 1995г.;  

 2016г. - 2019г. – не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци образувани в регион Луковит през 2014г. са разделно събрани и 
оползотворени; 

 До края на 2020г. – не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци образувани в регион Луковит през 2014г. са разделно събрани и 
оползотворени; 

Съгласно „Наредба за разделно събиране на биоотпадъците“, разделно 
събраните биоотпадъци се оползотворяват чрез дейностите, обозначени със следните 
кодове по Приложение №2 към §1, т.13 от допълнителните разпоредби на ЗУО: 

 R3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са 
използвани като като разтворители (включително чрез компостиране и други 
процеси на биологична трансформация), и/или 

 R10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за 
земеделието и околната среда; 

 R1 - използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за 
получаване на енергия (в случаите на анаеробно разграждане на биоотпадъци); 

Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани 
разделно при източника на образуване, транспортирани и предадени за 
оползотворяване. В Наредбата се изисква кметът на общината да осигури разделно 
събиране и оползотворяване на цялото количество образувани биоотпадъци от 
поддържането на обществени площи, паркове и градини на територията на общината. 
Съгласно законодателството, прилагане на дейността компостиране на място се счита 
за дейност по предотвратяване образуването на биоотпадъци. 

Важна предпоставка за постигане на целите са и част от действията, предприети 
от страна на държавата в това направление до момента, а именно: 

 Одобрен е „Национален стратегически план за поетапното намаляване на 
количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране до 
2020г.“; 
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 Ясно е определена в ЗУО отговорността на общините за управление на 
отпадъците, включително набелязаните количествени цели за 
биоразградимите отпадъци и приета подзаконова нормативна уредба за 
биоотпадъците; 

 Въведени са икономически инструменти, стимулиращи общините да 
подобрят показателите за ограничаване на количествата депонирани 
биоразградими отпадъци, като тези от тях, които изпълнят посочените цели за 
ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци за 
оползотворяване на биоотпадъците се освобождават от 50% от дължимите 
отчисления за депониране; 

Мерки за биоразградимите и биоотпадъците  

Предвидените мерки в настоящата подпрограма условно могат да бъдат 
класифицирани, като инвестиционни и неинвестиционни мерки. 

В община Червен бряг понастоящем няма въведена система за разделно 
събиране на биоотпадъци, поради което е необходимо в най-скоро време общината да 
изпълни това. През м. март 2016г. е пуснат в експлоатация РЦУО-Луковит, на който 
има площадка за компостиране на „зелени” отпадъци и от м. април 2016г. в община 
Червен бряг е въведен регионален подход за управление на отпадъците (общината 
ползва и площадката на РЦУО-Луковит за компостиране на общинските зелени 
отпадъци). 

От направените анализи на съществуващото състояние по управление на 
битовите отпадъци в община Червен бряг в настоящата подпрограма е идентифицирана 
необходимостта от „инвестиционни“ мерки, относно ограничаване на количествата 
депонирани биоразградими отпадъци и разделно събиране и оползотворяване на 
биоотпадъците. В тази насока е необходимо, общината да кандидатства за финансиране 
по ОПОС 2014-2020г. за осигуряване на необходимото оборудване и техника за 
разделно събиране на биоразградимите и „зелени“ отпадъци (от поддържането на 
обществените площи, паркове и градини на територията на общината). 

На територията на община Червен бряг е необходимо да се осъществят или вече 
са реализирани редица дейности/мерки, в резултат на които ще бъде постигнато добро 
управление на биоразградимите, в т.ч на биоотпадъците, както следва: 

 Изготвяне на ПУО и периодично извършване от общината на проучвания 
за морфологичния състав на битовите отпадъци  

Извършено е възложеното от общината проучване за морфологичния състав на 
битовите отпадъци на общината. Прецизното определяне на количествата и състава на 
биоотпадъците, генерирани на територията на общината дава и необходимата 
обосновка за броя на съдовете и техниката за разделното им събиране. 

 Кандидатстване за финансиране по ОПОС 2014-2020г.  

Необходимо е общината да кандидатства за финансиране по ОПОС 2014-2020г. 
за осигуряване на необходимото оборудване и техника за разделно събиране на 
биоразградими и „зелени“ отпадъци (т.е. съдове и техника за разделно събиране и 
транспортиране на „зелените“ отпадъци и биоразградимите отпадъци на територията на 
общината до площадката за компостиране на „зелени” отпадъци на РЦУО-Луковит). 
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 Въвеждане на територията на общината, система за разделно събиране 
на биоразградими и биоотпадъци  

Необходимо е общината да сключи договор с фирма за извършване на услугата 
по разделно събиране на битовите биоотпадъци (или общината може сама да 
организира разделно събиране на своята територия). 

Подпрограмата включва редица „неинвестиционни” мерки, като: 

 Нормативни мерки 

Нормативно не са уредени в „Наредба за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на община Червен бряг“, изисквания към юридическите 
лица, относно „зелените“ биоотпадъци, а именно: Разделното събиране на 
биоотпадъците от почистването и поддържането на зелени площи към търговски 
обекти, производствени, стопански и административни сгради, хранителни и кухненски 
отпадъци от ресторанти, заведения за обществено хранене и търговски обекти, както и 
подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост на 
територията на общината е необходимо да се извършва от собствениците на обектите, а 
транспортирането на тези отпадъци до компостиращо съоръжение или до площадка за 
съхранение на тези отпадъци се организира и заплаща също от собствениците на 
обектите. 

 Мерки за информираност и публичност 

Необходимо е общината да публикува на интернет страницата си информация за 
местоположението и условията за приемането и предаването на разделно събраните 
„зелени“ отпадъци от населението и бизнеса на РЦУО-Луковит. 

 Мерки, свързани с контрол за изпълнение задълженията за: 

 Разделно събиране от обекти – източници на хранителни отпадъци; 
 Разделно събиране и предаване на „зелени“ отпадъци от населението и 

търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради; 
В настоящата подпрограма са включени част от по-долу изброените мерки, 

които имат пряка връзка с постигане на оперативните цели на подпрограмата, но са 
описани в други подпрограми в рамките на настоящата ПУО 2016-2020г., тъй като имат 
хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко стратегически и 
оперативни цели. Пряко отношение към постигане на набелязаните цели на настоящата 
подпрограмата са мерките от други подпрограми, свързани с: 

 Безплатно предоставяне на домакинствата на домашни компостери, 
което предотвратява депонирането на биоразградими отпадъци (вкл. в 
Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци); 

 Информационни кампании за осведомяване на браншовите организации и 
обекти от сектор „хотелиерство и ресторантьорство“ и търговията за 
предотвратяване хранителните отпадъци (вкл. в Програмата за 
предотвратяване образуването на отпадъци); 

 Създаване на система на територията на общината за използването на 
храни от търговските вериги и заведения за обществено хранене преди 
изтичане на срока на годност за социално слаби слоеве от населението, което 
предотвратява образуването на биоразградими отпадъци (вкл. в Програмата 
за предотвратяване образуването на отпадъци); 
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 Пилотно въвеждане на намален размер (отстъпка) на ТБО за 
домакинствата, които прилагат домашно компостиране (вкл. в 
Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци); 

 Разработване и внедряване в общината на електронна информационна 
система за управление на отпадъците, чрез която ще се събират данни за 
отпадъците, вкл. за разделно събраните „зелени“ и биоразградими отпадъци 
за отчитане изпълнението на целите за ограничаване на количествата 
депонирани биоразградими отпадъци и за разделно събиране и 
оползотворяване на биоотпадъци (вкл. в Подпрограмата за прилагане на 
разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на 
управление на отпадъците); 

 Провеждане на информационни кампании за политиките по 
предотвратяване на отпадъци, целящи насърчаване и мотивираност на 
населението и бизнеса за активно участие в системата за разделно събиране и 
оползотворяване на зелените и биоотпадъци (вкл. в Програмата за 
предотвратяване образуването на отпадъци); 

 Предоставяне на информация на обществеността за управлението на 
битовите отпадъци (вкл. разделно събраните зелени и биоразградими 
отпадъци), (вкл. в Подпрограмата за прилагане на разяснителни кампании и 
информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците); 

Осъществяването на мерките в настоящата подпрограма ще има значителен 
принос за изпълнение на националните цели за биоразградимите и биоотпадъците, 
както и целите за намаляване на парниковите газове в съответствие с Третия 
национален план по изменение на климата до 2020г., тъй като изпълнението на тези 
мерките за биоразградимите отпадъци са едновременно и мерки за намаляване и 
предотвратяване на емисиите на метан от депата за битови отпадъци. 
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План за действие към Подпрограмата за разделно събиране и достигане на целите и изискванията на НПУО за биоразградимите и 
биоотпадъците 

Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на 
мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за 
населението и околната среда“ 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 

(лв.) 

Източници 
на 

финансира
не 

Срок за 
реали-
зация 

(година) 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Достигане на 
целите и 
изискванията за 
биоразградимите 
отпадъци, в т.ч. 
биоотпадъци; 

     Ежегодно до 
2019г. -
количеството 
депонирани 
биоразградими 
битови 
отпадъци е под 
50% от общото 
количество на 
същите 
отпадъци, 
образувани в 
регион Луковит 
през 1995г.;  
2016г. - 2019г.- 
мин. 25% от 
количеството на 
битовите 
биоотпадъци 
образувани в 
регион Луковит 
през 2014г. са 
разделно 
събрани и 
оползотворени; 

2020г. - 
количеството 
депонирани 
биоразградими 
битови отпадъци 
е до 35% от 
общото 
количество на 
същите отпадъци, 
образувани в 
регион Луковит 
през 1995г.;  
2020г. - мин. 50% 
от количеството 
на битовите 
биоотпадъци 
образувани в 
регион Луковит 
през 2014г. са 
разделно събрани и 
оползотворени; 

  

Разработване на ПУО 
(и ПООС) 

20 400 Община 2016г. Изготвена ПУО  2016г. – етап на 
възлагане 
разработването на 
ПУО – сключване 
на договор с 
изпълнител 

2016г. - 
разработване на 
ПУО 

Кмет  Изпълнител на 
разработването 
на ПУО 
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Кандидатстване за 
финансиране по 
ОПОС 2014-2020г. за 
осигуряване на 
необходимото 
оборудване и техника 
за разделно събиране 
на биоразградими и 
„зелени“ отпадъци 

- ОПОС 2014-
2020г. 
 
ПУДООС 
/ДБ 
/общински 
бюджет 

2016-
2017г. 

Одобрено 
финансиране по 
ОПОС 2014-2020г. 
за осигуряване на 
необходимото 
оборудване и 
техника за разделно 
събиране на 
биоразградимите и 
„зелени“ отпадъци; 
 
Общината е 
закупила и 
разполага с 
необходимото 
оборудване (съдове) 
и техника за 
разделно събиране 
на биоразградимите 
и „зелени“ 
отпадъци; 

2016г. – 
кандидатстване за 
финансиране по 
ОПОС 2014-2020г. 
за оборудване и 
техника за 
разделно събиране 
на биоразградими 
и „зелени“ 
отпадъци (етап на 
оценка от УО на 
ОПОС 2014-
2020г.); 
 
2017г. – избор на 
изпълнител от 
общината за 
доставка на 
оборудване и 
техника за 
разделно събиране 
на биоразградими 
и „зелени“ 
отпадъци; 

2017г. – (етап на 
одобрение от УО на 
ОПОС 2014-2020г.) 
за осигуряване на 
необходимото 
оборудване и 
техника за разделно 
събиране на 
биоразградими и 
„зелени“ отпадъци; 
 
2017г. – сключване 
на договор с 
избрания 
изпълнител и 
изпълнение на 
договора – 
доставено е 
необходимото 
оборудване и 
техника за разделно 
събиране на 
биоразградими и 
„зелени отпадъци“ 
(бр. съдове и 
транспортни 
средства); 

Кмет МОСВ - УО на 
ОПОС 2014-
2020г.; 
ПУДООС; 
 
Избран 
изпълнител от 
общината за 
доставка на 
оборудване и 
техника за 
разделно 
събиране на 
биоразградими 
и „зелени“ 
отпадъци; 

Въвеждане на 
територията на 
общината, система за 
разделно събиране на 
биоразградими и 
биоотпадъци 

- Община 2016-
2017г. 

Подписан договор с 
фирма за 
извършване на 
услугата по разделно 
събиране на 
битовите 
биоотпадъци/Общи-
ната извършва тази 
услуга 

2016г. – избор на 
фирма за 
извършване на 
услугата по 
разделно събиране 
на битовите 
биоотпадъци 

2017г. – подписване 
на договор за 
извършване на 
услугата по 
разделно събиране 
на битовите 
биоотпадъци 

Кмет Фирмата с 
която 
общината има 
договор за 
извършване на 
услугата по 
разделно 
събиране на 
битовите 
биоотпадъци 

Нормативно 
определяне 
изисквания към 
юридическите лица, в 
„Наредба за 

- Община 2016г. Нормативно са 
определени 
изискванията към 
юридическите лица, 
в „Наредба за 

Разработване на 
съответните 
разпоредби в 
общинската 
наредба за 

Приети от ОбС 
разпоредби в 
общинската наредба 
за управление на 
отпадъците 

Кмет, 
общинска 
администрац
ия, ОбС 
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управление на 
дейностите по 
отпадъците на 
територията на 
община Червен бряг“, 
относно разделното 
събиране на 
биоотпадъците от 
почистването и 
поддържането на 
зелени площи към 
търговски обекти, 
производствени, 
стопански и 
административни 
сгради, хранителни и 
кухненски отпадъци 
от ресторанти, 
заведения за общ. 
хранене и търговски 
обекти, както и 
подобни отпадъци от 
предприятията на 
хранително-вкусовата 
промишленост на 
територията на 
общината е 
необходимо да се 
извършва от 
собствениците на 
обектите, а 
транспортирането на 
тези отпадъци до 
компостиращо 
съоръжение или до 
площадка за 
съхранение на тези 
отпадъци се 
организира и заплаща 
също от 
собствениците на 
обектите 

управление на 
дейностите по 
отпадъците на 
територията на 
община Червен 
бряг“, относно 
разделното събиране 
на биоотпадъците 

управление на 
отпадъците 
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Планиране ежегодно и 
осъществяване на 
контрол за изпълнение 
задълженията за 
разделно събиране на 
биоотпадъците от 
обектите – генератори 

- Община 2016-
2020г. 

Извършени 
проверки от 
определени от кмета 
длъжностни лица за 
изпълнение на 
задълженията за 
разделно събиране 
на биоотпадъците от 
обектите – 
генератори;  
 
Ежегодно изготвени 
отчети от 
определените от 
кмета длъжностни 
лица, осъществили 
контрола при 
обектите – 
генератори; 

Брой осъществени 
проверки; брой 
проверени обекти 
– генератори; брой 
наложени санкции 
и глоби – 
ежегодно; 
 
Ежегоден отчет за 
извършените 
проверки и 
контрол на 
обектите – 
генератори; 

Осъществени 100% 
от ежегодно 
планираните 
проверки на 
обектите – 
генератори 

Кмет, 
определени 
от кмета 
длъжностни 
лица от Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

Фирми и 
организации с 
обекти, 
включени в 
системата за 
разделно 
събиране на 
биоотпадъците 

Информиране 
обществеността чрез 
интернет страницата 
на Общината за 
местоположението и 
условията за 
предаване на разделно 
събраните „зелени“ 
отпадъци на РЦУО-
Луковит 

- Община 2016г. Публикувана на 
интернет страницата 
на общината 
информация за 
местоположението и 
условията за 
предаването на 
разделно събраните 
„зелени“ отпадъци 
от населението и 
бизнеса на РЦУО-
Луковит;  
 
Населението и 
бизнеса на общината 
са запознати с 
възможността да 
предават разделно 
събраните „зелени“ 
отпадъци на РЦУО-
Луковит; 

На интернет 
страницата на 
Общината е 
публикувана 
информация за 
местоположението 
на РЦУО-Луковит 
и населението и 
бизнеса са 
запознати с 
възможността да 
предават разделно 
събраните 
„зелени“ отпадъци 
на РЦУО-Луковит  

Публикувана е 
информация на 
интернет страницата 
на Общината за 
местоположението 
на РЦУО-Луковит, 
относно предаване 
на разделно 
събраните от 
населението и 
бизнеса „зелени“ 
отпадъци 

Кмет, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 
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Въвеждане на 
информация за 
количеството 
разделно събрани 
биоотпадъци в ел. 
информационна 
система на общината 
за управление на 
отпадъците 

- Община 2016-
2020г. 

Въведена 
информация за 
количеството 
разделно събрани 
биоотпадъци в ел. 
информационна 
система на общината 
за управление на 
отпадъците 

Ежегодно - 
събиране и 
обработване на 
информация за 
количеството 
разделно събрани 
биоотпадъци от 
обектите -
генератори 

Събиране и 
обработване на 
информация за 
количеството 
разделно събрани 
биоотпадъци от 
обектите -
генератори – за 
всички години от 
въвеждането на ел. 
информационна 
система в общината 

Кмет, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

Всички фирми 
и организации, 
генератори на 
биоотпадъци 
даващи 
информация за 
събраните 
количества 
биоотпадъци 

Безплатно 
предоставяне на 
домакинствата на 
домашни компостери 

10 000 Община, 
ОПОС 2014-
2020г. 

2016-
2020г. 

Предотвратено 
депониране на 
биоразградими 
отпадъци, чрез 
включени 
домакинства в 
система за домашно 
компостиране 

Бр. домакинства, 
прилагащи 
домашно 
компостиране - 
ежегодно 

До края на 2020г. 
поне 100 бр. 
домакинства, 
прилагащи домашно 
компостиране – 
градове и села 

Кмет, 
кметове на 
кметства 

РСУО-регион 
Луковит, 
Домакинства, 
прилагащи 
дом. 
компостиране 

Провеждане на 
информационни 
кампании за 
политиките по 
предотвратяване на 
отпадъци 

5 000 Община, 
отчисления 
по чл.64 ЗУО 

2018г. Повишена 
информираност - 
общественост, 
бизнес и ученици 
запознати с 
предимствата за 
предотвратяване на 
отпадъците и 
запазване на 
ресурсите; 
 
Населението и 
бизнеса са 
мотивирани за 
активно участие в 
системата за 
разделно събиране и 
оползотворяване на 
„зелените“ и 
биоотпадъци; 

Брой реализирани 
информационни 
кампании 

До 2018г. - 
проведени 2 бр. 
информационни 
кампании 

Кмет, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

Общественост, 
бизнес и 
ученици 
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V.4. Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за 
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

  

 

Определението за „Строителни отпадъци“, съгласно §1, т.39 от Допълнителни 
разпоредби на ЗУО е: „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 2000г.“ 

„Отпадъци от строителство и разрушаване“ са отпадъци, получени 
вследствие на строително-монтажни работи и премахване, включващи бетон; тухли; 
керемиди; плочки; порцеланови и керамични изделия; стъкло, пластмаси и дървесен 
материал съдържащи или замърсени с опасни вещества; асфалтови смеси; изолационни 
материали и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от Приложение 
№1 към чл.5, ал.1 и чл.6 ал.1, т.1 от „Наредба №2 от 23 юли 2014г. за класификация на 
отпадъците“. 

Отпадъците от строителството и разрушаването във висока степен подлежат на 
рециклиране и повторна употреба и от проблем за околната среда те могат да се 
превърнат в ценен ресурс. Според РДО до 2020г. 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. ЗУО определя поетапно по години целите за рециклиране и 
друго оползотворяване, за да се достигне крайната цел през 2020г.: 

 До 1 януари 2016г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците; 
 До 1 януари 2018г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците; 
 До 1 януари 2020г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците; 
В съответствие с националните политики и изисквания, община Червен бряг си 

постави следната оперативна цел, относно управлението на строителни отпадъци от 
домакинствата и от строителните дейности на общината: „Увеличаване количествата 
рециклирани и оползотворени строителни отпадъци от домакинствата и от 
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строителни и разрушителни дейности на община Червен бряг, когато общината е 
възложител“: 

 През 2020г. в строежите с възложител община Червен бряг се влагат 
рециклирани строителни материали, съгласно изискванията на „Наредбата 
за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали“; 

Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети от 
страна на държавата за постигане на тези цели до момента, а именно: 

 За първи път е разработен и одобрен „Национален стратегически план за 
управление на отпадъците от строителство и разрушаване на 
територията на Република България за периода 2011-2020г.“; 

 Одобрени са нормативни разпоредби в ЗУО и в „Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали“, относно отговорностите на общините; 

Съгласно националната нормативна уредба, общините имат следните 
отговорности, произтичащи от цитираното законодателство: 

 Общините имат задължения и за управление на строителните отпадъци от 
ремонтни дейности на домакинствата, когато са в малки количества, като 
съгласно ЗУО, общините са отговорни за „организирането на събирането, 
оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от 
ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 
общината“; 

 Общините имат ангажименти по отношение на строителните отпадъци и в 
случаите, когато общината е Възложител на строителни дейности или на 
дейности по разрушаване на сгради, включително принудително премахване 
на строежи: 
- Като Възложител на инвестиционен проект е отговорна за изпълнение на 

целите за рециклиране на строителните отпадъци; 
- Да разработи „План за управление на строителните отпадъци“, като част 

от строителната документация за инвестиционния проект за издаване на 
разрешение за строеж, който се одобрява заедно с целия проект; 

- Да изпълни „Плана за управление на строителните отпадъци“, като 
изпълнението осигурява проследяемост на количествата на отпадъците от 
момента на тяхното образуване до предаването им за оползотворяване или 
крайно обезвреждане; 

- Като Възложител на инвестиционни проекти, финансирани с публични 
средства, е отговорна за влагане в строежите на определен процент 
материали от рециклирани строителни отпадъци или материално 
оползотворяване в обратни насипи. Тези проценти нарастват поетапно до 
2020г.; 

- Да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на 
определени видове строителни отпадъци в минимални количества; 

 Да одобрява плановете за управление на строителните отпадъци за обекти, за 
които не се изисква одобрен инвестиционен проект, когато общината е 
компетентен орган по ЗУТ, както и да одобрява отчета за изпълнение плана за 
управление на строителните отпадъци за строежите, за които не се упражнява 
строителен надзор и в предвидените от „Наредба за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали“ случаи; 
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Отпадъците от строителство и разрушаване (ОСР) са резултат главно от частни 
търговски дейности. Според принципа „замърсителят плаща” разходите за третиране 
и окончателно обезвреждане, трябва да се поемат от изпълнителите и техните клиенти. 
Все пак е задължение на общината да гарантира, че строителните отпадъци се третират 
и обезвреждат по екологосъобразен устойчив начин. С приетия през 2012г. ЗУО 
отпадна задължението на общините да осигуряват депа за строителни отпадъци, но 
общините имат задължения за управление на строителни отпадъци от ремонтни 
дейности на домакинствата, когато са в малки количества. 

Мерки за строителните отпадъци 

Предвидените мерки в настоящата подпрограма условно могат да бъдат 
класифицирани, като инвестиционни и неинвестиционни мерки.  

 Организиране площадка за временно съхранение на строителни отпадъци 

От направените анализи на съществуващото състояние по управление на 
строителните отпадъци и на инфраструктурата за строителните отпадъци в общината, 
община Червен бряг не е обезпечена с необходимата инфраструктура, която да 
осигурява добро управление на строителните отпадъци от ремонтните дейности на 
домакинствата и отпадъците от строителни дейности и разрушителни дейности на 
които общината е Възложител. Инфраструктура за управление на строителните 
отпадъци от строителни дейности ще е необходима и за нуждите на строителния 
отрасъл на територията на общината, което е ангажимент на бизнеса в този сектор. 

В община Червен бряг, строителните отпадъци се формират основно от 
строителството, реконструкцията и ремонта на сградите (когато общината е възложител 
на СМР или на дейности по разрушаване на сгради, включително принудително 
премахване на строежи и от ремонтната дейност на домакинствата). На територията на 
общината все още има места, където се изхвърлят нерегламентирано отпадъци. 
Кметствата по места вземат необходимите мерки съвместно с общинската 
администрация за ликвидирането им и за недопускане на повторното им образуване.  

В периода 2010-2011г. на старото общинско депо в община Червен бряг са 
депонирани 3 170 тона строителни отпадъци (съгласно данни от община Червен бряг). 
За периода 2012-2015г. община Червен бряг няма информация за количествата на 
генерираните от ремонтните дейности на домакинствата на територията на общината и 
за количествата на депонираните строителни отпадъци, тъй като тези отпадъци се 
изхвърлят от населението в контейнерите за смесени битови отпадъци и по този начин 
постъпват съвместно с тях и се депонират на РЦУО-Луковит (от м. април 2016г.), а 
преди това са депонирани на старото общинско депо в м. „Долна биволица“, гр. Червен 
бряг и са били оползотворени, като са се използвали основно за запръстяване на 
старото общинско депо, но общината няма информация за количествата оползотворени 
и депонирани строителни отпадъци през годините след 2011г. 

В настоящата подпрограма е идентифицирана необходимостта от 
„инвестиционни“ мерки и за достигане целите за подготовка за повторна употреба, 
рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от 
строителство и разрушаване. Населението на община Червен бряг може да ползва ЦР 
на РЦУО-Луковит, на който има контейнери за приемане на строителни отпадъци от 
домакинствата. В случай, че обема на контейнерите се окаже недостатъчен, ще бъде 
необходимо, по собствена инициатива и за своя сметка община Червен бряг да 
организира създаването на площадка за временно съхранение на строителните 
отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата и отпадъците от строителни и 
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разрушителни дейности, на които общината е Възложител или в сътрудничество с 
частен доставчик на услугата и последваща обработка на строителните отпадъци, които 
ще се рециклират. Раздробяването и друго третиране за рециклиране може да се 
извършват от нает изпълнител с мобилно оборудване. Общината трябва да събира 
адекватна такса вход за възстановяване на инвестициите за обекта и разходите за 
раздробяване и сортиране на отпадъците. Остатъците, които не могат да бъдат 
рециклирани или замърсените нерециклируеми строителни отпадъци, или тези 
класифицирани като напълно инертни отпадъци, ще се доставят за депониране на 
Регионалното депо (на РЦУО-Луковит) след заплащане на входна такса. Като 
алтернатива общината може да изгради съоръжение за рециклиране на строителни 
отпадъци чрез публично-частно партньорство. 

Неинвестиционните мерки, включени в настоящата подпрограма свързани с 
осигуряване на условия общината да изпълни посочените по-горе ангажименти от 
компетенциите на местните власти са насочени към: 

 Изготвяне на разпоредби в „Наредба за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на община Червен бряг“, относно организиране 
и предаване на събраните строителни отпадъци от ремонтна дейност, 
образувани от домакинствата на територията на община Червен бряг по 
съставен от общината и оповестен месечен план-график; 

 Осъществяване на контрол от страна на общината 

Необходимо е общината да осъществява контрол за по-добро управление на 
строителните отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата, с цел намаляване на 
изхвърлянето им в или до контейнерите за битови отпадъци. 

 Дейности, чрез които да се подобри дейността на общината, като 
възложител на строежи и като компетентен орган разрешаващ започването и 
въвеждането на строежи в експлоатация в контекста на изискванията на 
нормативната уредба за строителните отпадъци: 

 Проверка на плана и отчета за изпълнение на плана за управление на 
строителните отпадъци, като част от строителните книжа за издаване на 
разрешение за строеж, от гледна точка на съдържание на минималните 
нормативни изисквания; 

 Изготвяне на типови изисквания за включване в тръжните документи за 
възлагане на строителство за изготвяне на план за управление на строителни 
отпадъци, подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване на строителни отпадъци и за влагане в строителството на 
рециклирани строителни материали; 

В настоящата подпрограма са включени част от мерките по-долу, които имат 
пряка връзка с постигане  набелязаните цели на настоящата подпрограма, но са описани 
в други подпрограми в рамките на ПУО 2016-2020г., тъй като имат хоризонтален 
характер и допринасят за постигането на няколко стратегически и оперативни цели. 
Пряко отношение към постигане на набелязаната цел на настоящата подпрограма са 
мерките от другите подпрограми, например свързани с: 
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 Провеждане на информационни кампании за политиките по 
предотвратяване на отпадъци (вкл. в Програмата за предотвратяване 
образуването на отпадъци); 

 Разработване и внедряване в общината на електронна информационна 
система за управление на отпадъците, чрез която ще се събират данни за 
отпадъците, вкл. количествата събрани, третирани и оползотворени 
строителни отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата и на 
строителните отпадъци от строителни дейности и от принудително 
премахване на строежи, за които общината е Възложител за отчитане 
изпълнението на целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и 
друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и 
разрушаване (вкл. в Подпрограмата за прилагане на разяснителни кампании и 
информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците); 
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План за действие към Подпрограмата с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на 
сгради 

Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа 
от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда“ 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 

(лв.) 

Източници 
на 

финансира
не 

Срок за 
реали-
зация 

(година) 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Достигане на 
целите за 
рециклиране и 
оползотворяване 
на строителни 
отпадъци и 
отпадъци от 
разрушаване на 
сгради; 
 

Увеличаване 
количествата 
рециклирани и 
оползотворени 
строителни 
отпадъци от 
домакинствата и от 
строителни и 
разрушителни 
дейности на 
община Червен 
бряг, когато 
общината е 
Възложител; 

    Осигурено е 
организирано 
събиране по план-
график и временно 
съхранение на 
площадка за 
строителни 
отпадъци от 
ремонтната 
дейност на 
домакинствата на 
територията на 
община Червен 
бряг; 
 
Предадени 

строителни 
отпадъци от 
строителни 
дейности и от 
принудително 
премахване на 
строежи, когато 
общината е 
Възложител, за 
последващо 
третиране на 
специализирано 
съоръжение и 
оползотворени - 
вложени 
рециклирани 
строителни 

2016г. - мин. 35% 
от общото тегло 
на строителните 
отпадъци са 
подготвени за 
повторна 
употреба, 
рециклиране и 
друго 
оползотворяване;  
2018г. - мин. 55% 
от общото тегло 
на строителните 
отпадъци са 
подготвени за 
повторна 
употреба, 
рециклиране и 
друго 
оползотворяване; 
 
Ежегодно до 

2020г. в строежите 
с възложител 
община Червен 
бряг се влагат 
рециклирани 
строителни 
материали, в 
количества, 
съгласно 
изискванията на 
„Наредбата за 

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

 
През 2020г. в 

строежите с 
възложител 
община Червен 
бряг се влагат 
рециклирани 
строителни 
материали, 
съгласно 
изискванията на 
„Наредбата за 
управление на 
строителните 
отпадъци и за 
влагане на 
рециклирани 
строителни 
материали“; 
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материали;  управление на 
строителните 
отпадъци и за 
влагане на 
рециклирани 
строителни 
материали“; 

Организиране 
създаването на 
площадка за 
временно съхранение 
на строителни 
отпадъци от 
ремонтните дейности 
на домакинствата и 
отпадъците от 
строителни и 
разрушителни 
дейности на които 
общината е 
Възложител 

115 000 Община 2016г.-
2017г. 

Община Червен бряг 
разполага със 
собствена площадка 
за временно 
съхранение на 
строителни 
отпадъци от 
ремонтните 
дейности на 
домакинствата и 
строителни 
отпадъци от 
строителни и 
разрушителни 
дейности на които 
общината е 
Възложител 

2016г. – избор на 
площадка за 
временно 
съхранение на 
строителни 
отпадъци 

2017г. – избраната 
площадка за 
временно 
съхранение на 
строителни 
отпадъци е приета 
на ОбС и е 
изградена 

Кмет, ОбС  

Осигуряване 
организирано 
събиране на 
строителни отпадъци 
от ремонтна дейност, 
образувани от 
домакинствата на 
територията на 
община Червен бряг 

- Община 2016-2020г. Домакинствата 
събират разделно и 
по план-график, 
предложен от 
общината предават 
строителните 
отпадъци от 
ремонтната си 
дейност за временно 
съхранение на 
площадка, 
собственост на 
общината 

2016г. – изготвяне 
на разпоредби в 
„Наредба за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 
територията на 
община Червен 
бряг“, относно 
организиране и 
предаване на 
събраните 
строителни 
отпадъци от 
ремонтна дейност, 
образувани от 
домакинствата на 
територията на 

2016г. - приети 
разпоредби от ОбС и 
изпълнение на план-
график от общината 
за предаване от 
домакинствата на 
събраните 
строителни 
отпадъци от 
ремонтна дейност 

Кмет, 
кметове на 
кметства, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

Домакинства 
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община Червен бряг 
по съставен от 
общината и 
оповестен месечен 
план-график 

Последващо 
третиране на 
специализирано 
съоръжение, 
оползотворяване и 
обезвреждане на 
разделно събраните 
строителни отпадъци 
от ремонтната 
дейност на 
домакинствата и на 
строителните 
отпадъци от 
строителни дейности 
и от принудително 
премахване на 
строежи, за които 
общината е 
Възложител  

- Община 2016-2020г. Събраните 
строителни 
отпадъци са 
третирани на 
специализирано 
съоръжение и са 
оползотворявани 

Количество 
третирани и 
оползотворени 
строителни 
отпадъци - ежегодно 

2020г. - 
оползотворени 793 т 

Кмет Оператори на 
специализира
ните 
съоръжения 
за 
последващо 
третиране на 
строителни 
отпадъци 

Събиране на данни за 
количествата 
събрани/третирани и 
оползотворени 
строителни отпадъци 
от ремонтните 
дейности на 
домакинствата и на 
строителните 
отпадъци от 
строителни дейности 
и от принудително 
премахване на 
строежи, за които 
общината е 
Възложител в 
общинската 
електронна 

- Община 2016-2020г. Събрани данни за 
количествата 
третирани и 
оползотворени 
строителни 
отпадъци от 
ремонтните 
дейности на 
домакинствата и на 
строителните 
отпадъци от 
строителни 
дейности и от 
принудително 
премахване на 
строежи, за които 
общината е 
Възложител за 

Ежегодно - събрани 
и въведени данни за 
количествата 
събрани/третирани и 
оползотворени 
строителни 
отпадъци в 
общинската 
електронна 
информационна 
система за 
управление на 
отпадъците 

Събрани и въведени 
данни за 
количествата 
събрани/третирани и 
оползотворени 
строителни 
отпадъци в 
общинската 
електронна 
информационна 
система за 
управление на 
отпадъците – за 
всички години от 
въвеждането на ел. 
информационна 
система в общината 

Кмет, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

Оператори на 
специализира
ните 
съоръжения 
за 
последващо 
третиране на 
строителни 
отпадъци 
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информационна 
система за 
управление на 
отпадъците 

отчитане 
изпълнението на 
целите за подготовка 
за повторна 
употреба, 
рециклиране и друго 
оползотворяване на 
материали от 
неопасни отпадъци 
от строителство и 
разрушаване 

Осъществяване на 
контрол за по-добро 
управление на 
строителните 
отпадъци от 
ремонтните дейности 
на домакинствата 

- Община 2016-2020г. Не се изхвърлят 
строителни 
отпадъци в или до 
контейнерите за 
битови отпадъци 

Ежегодно - 
осъществен контрол 
и управление на 
строителните 
отпадъци от 
ремонтните 
дейности на 
домакинствата 

Ежегодно до 2020г. 
е намалено/ 
прекратено 
изхвърлянето на 
строителни 
отпадъци в или до 
контейнерите за 
битови отпадъци 

Кмет, 
кметове на 
кметства, 
определени 
от кмета 
лица от Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

 

Изготвяне на типови 
изисквания за 
включване в 
тръжните документи 
за възлагане на 
строителство за 
изготвяне на план за 
управление на 
строителни отпадъци, 
подготовка за 
повторна употреба, 
рециклиране и друго 
оползотворяване на 
строителни отпадъци 
и за влагане в 
строителството на 
рециклирани 
строителни 
материали 

- Община 2016-2020г. Изготвени типови 
изисквания в тръжни 
документи за 
строителство с 
включени 
изисквания за 
строителните 
отпадъци, за обекти 
когато общината е 
Възложител 

Тръжните 
документи за 
обществени поръчки 
за строителство в 
общината, включват 
изисквания за 
оползотворени 
строителни 
отпадъци вкл. 
влагане на 
рециклирани 
строителни 
материали по видове 

Проведени 
обществени поръчки 
с включени в 
тръжната 
документация 
изисквания за 
оползотворени 
строителни 
отпадъци вкл. 
влагане на 
рециклирани 
строителни 
материали по видове 

Кмет, 
общинска 
администрац
ия 
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Дейности, чрез които 
да се подобри 
дейността на 
общината, като 
компетентен орган 
разрешаващ 
започването и 
въвеждането на 
строежи в 
експлоатация в 
контекста на 
изискванията на 
нормативната уредба 
за строителните 
отпадъци 

- Община 2016-2020г. За всеки строителен 
обект, за който не се 
изисква одобрен 
инвестиционен 
проект, когато 
общината е 
компетентен орган 
по ЗУТ е извършена 
проверка на плана и 
отчета за 
изпълнение на плана 
за управление на 
строителните 
отпадъци, като част 
от строителните 
книжа за издаване на 
разрешение за 
строеж, от гледна 
точка на съдържание 
на минималните 
нормативни 
изисквания 

Ежегодно – 
извършване на 
проверка за 
одобрение на 
плановете за 
управление на 
строителни 
отпадъци за обекти, 
за които не се 
изисква одобрен 
инвестиционен 
проект, когато 
общината е 
компетентен орган 
по ЗУТ, както и 
проверка за 
одобрение отчета за 
изпълнение на плана 
за управление на 
строителните 
отпадъци за 
строежите, за които 
не се упражнява 
строителен надзор и 
предвидените от 
„Наредбата за 
управление на 
строителните 
отпадъци и за 
влагане на 
рециклирани 
строителни 
материали“ случаи 

До 2020г. ежегодно - 
брой одобрени 
планове за 
управление на 
строителни 
отпадъци за обекти, 
за които не се 
изисква одобрен 
инвестиционен 
проект, когато 
общината е 
компетентен орган 
по ЗУТ, както и 
брой проверки за 
одобрение отчета за 
изпълнение на плана 
за управление на 
строителните 
отпадъци за 
строежите, за които 
не се упражнява 
строителен надзор 

Кмет, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

Главен 
архитект на 
община, 
РИОСВ - 
Плевен 
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V.5. Подпрограма с мерки за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на масово разпространени отпадъци (МРО) 

 

    

1. Масово разпространени отпадъци (МРО) 
Към МРО са отпадъците от опаковки, негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излезли от 
употреба гуми (ИУГ) и отпадъчни масла и нефтопродукти. 

Характерно за всички изброени потоци масово разпространени отпадъци (МРО) 
е възприетият в националното законодателство подход за прилагане на принципа за 
„разширена отговорност на производителя“ при организиране на разделното 
събиране, рециклиране и оползотворяване на МРО, в т.ч. изпълнение на нормативно 
определените цели за рециклиране и оползотворяване. 

Съгласно §1, т.35 от ДР на ЗУО, „Разширена отговорност на производителя“ е 
екологичен принцип, прилаган като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото 
въздействие върху околната среда от даден продукт чрез въвеждане на задължения и 
отговорности за производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл и по-
специално за ограничаване на съдържанието на опасни вещества, обратно приемане, 
повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, 
получени в резултат на употребата на продукта. 

В настоящата подпрограма са включени мерки от компетенциите на община 
Червен бряг, относно подобряване управлението на други потоци битови отпадъци 
извън обхванатите битови отпадъци от предходните подпрограми, целящи подобряване 
на тяхното разделно събиране и отклоняването им от депониране, като МРО. 

В тази насока е необходимо общината да изпълнява мерки за разделно събиране 
на МРО. Понастоящем Общината има сключени договори за сътрудничество с 
организации по оползотворяване/фирми на масово разпространени отпадъци, като 
отпадъци от опаковки, НУБА, ИУГ, ИУЕЕО и разделно събиране на отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, ОЧЦМ и др. Тези 
мерки в подпрограмата целят подобряване и разширяване обхвата на вече въведените 
мерки в това направление, като е необходимо община Червен бряг да сключи договори 
за сътрудничество с организации по оползотворяване за МРО – ИУМПС и отработени 
масла и отпадъчни нефтопродукти. 

1.1. Отпадъци от опаковки 

Съответните дейности /мерки, които е необходимо да изпълни община Червен 
бряг за постигане целите подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите 
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отпадъци - хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло са представени в т.V.2. 
„Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка 
за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, 
метали, пластмаса и стъкло“. 

1.2. Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО) 

  

Устойчивост при управлението на потока отпадъци от ОЕЕО може да се 
постигне чрез предотвратяване на генерирането им, чрез тяхната повторна употреба, 
рециклиране и други форми на оползотворяване, както и чрез ограничаване на 
обезвреждането на ОЕЕО с битовите отпадъци. За тази цел трябва да има добро 
взаимодействие и сътрудничество между всички оператори, които участват в жизнения 
цикъл на електрическото и електронното оборудване - производители, дистрибутори, 
потребители и администрация. Потребителите следва активно да подпомагат 
събирането на ОЕЕО и да връщат ОЕЕО на определените места. За тази цел са 
поставени удобни съоръжения за връщане на ОЕЕО в търговските обекти, включително 
и в обществени пунктове за събиране на отпадъци, където домакинствата да могат да 
връщат техните ОЕЕО безплатно. 

„Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно 
оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване“ (приета с ПМС №82/10.04.2006г., обн. ДВ. бр.36/02.05.2006г., 
изм. ДВ. бр.57/14.07.2006г., изм. ДВ. бр.53/10.06.2008г., изм. ДВ. бр.5/20.01.2009г., изм. 
ДВ. бр.29/08.04.2011г., отм. ДВ. бр.2/08.01.2013г.), осигурява пълно транспониране в 
българското законодателство на изискванията на Директива 2002/95/ЕС, относно 
ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и 
електронното оборудване и на Директива 2002/96/ЕС, относно отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване на база ангажименти за хармонизиране на 
националната политика и законодателство в областта на управление на отпадъците с 
това на ЕС. Тази наредба е отменена и към момента действащ нормативен акт е най-
новата „Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване“ 
(приета с ПМС №256/13.11.2013г., обн. ДВ, бр.100/19.11.2013г., в сила от 01.01.2014г.), 
с която са транспонирани изискванията на новата Директива 2012/19/ЕС относно 
отпадъците от електрическо и електронно оборудване. 

Наредбата определя изискванията за разделното събиране, транспортирането, 
съхраняването, предварителното третиране, повторната употреба, рециклирането, 
оползотворяването и/или обезвреждането на излязлото от употреба електрическо и 
електронно оборудване. Тези изисквания се определят с цел: 

 Предотвратяване и намаляване на вредното въздействие върху околната среда 
и здравето на човека от образуването и управлението на ИУЕЕО; 
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 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; 

Наредбата се прилага за: 
а) Електрическо и електронно оборудване, попадащо в следните категории: 

1. големи домакински уреди; 
2. малки домакински уреди; 
3. информационно-технологично и телекомуникационно оборудване; 
4. потребителски уреди и фотоволтаични панели; 
5. осветителни тела;  
5а. газозарядни лампи; 
6. електрически и електронни инструменти (с изключение на големи 
единици стационарно промишлено оборудване); 
7. играчки, уреди за спорт и отдих; 
8. медицински изделия (с изключение на всички имплантирани и 
замърсени продукти); 
9. инструменти за мониторинг и контрол; 
10. автомати; 

б) ИУЕЕО, образувано в резултат на употребата на ЕЕО; 
в) Отпадъците, образувани при предварително третиране на ИУЕЕО; 

С Наредбата се ограничава, а в някои случаи и забранява пускането на пазара на 
определени категории ЕЕО, съдържащо олово, живак, кадмий, шествалентен хром, 
полибромирани бифенили (ПББ) и полибромирани дифенилетери (ПБДЕ). 

Задължение на лицата, извършващи продажба на крайните потребители е да 
поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за: 

 Възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, 
образувано в бита; 

 Другите налични места за предаване на ИУЕЕО; 
 Значението на обозначението за забрана за изхвърляне на ИУЕЕО в битовия 

поток на отпадъците; 
 Отговорности на лицата, пускащи на пазара ЕЕО; 
Лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране и временно 

съхраняване, трябва да притежават разрешение или регистрационен документ, 
издадени по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО или комплексно разрешително 
издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС. За събиране на ИУЕЕО в обектите 
на лица, предлагащи ЕЕО за продажба на крайните потребители, не се изисква 
разрешение или регистрационен документ, когато обектите и съдовете се обслужват от 
друго лице притежаващо необходимия документ. 
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Всяко лице пускащо на пазара ЕЕО, предназначено за употреба извън бита, е 
длъжно да събере разделно цялото количество ИУЕЕО, маркирано и образувано от 
пуснатото на пазара от него ЕЕО. 

Информиране и привличане на потребителите за участие в разделното 
събиране на ИУЕЕО и проведените информационни кампании 

Значително внимание е отделено както от страна на ООп, така и от страна на 
индивидуално изпълняващи задълженията си лица, за запознаване на потребителите в 
местата за продажби, чрез поставяне на контейнери с указателни табели, поставяне на 
указания за разделно събиране, брошури с информация относно възможностите за 
предаване на ИУЕЕО и обяснения на знака за разделно събиране на ИУЕЕО. 

ООп използват различни кампании за запознаване както на членовете си, така и 
на обществеността с цел повишаване на общественото съзнание и популяризиране на 
събирането и оползотворяването на ИУЕЕО. За целта са използвани средствата за 
масова информация, различни рекламно-информационни материали, брошури, реклами 
и публикации в интернет. 

Информиране на лицата, които извършват събиране, временно съхраняване, 
предварително третиране и оползотворяване на ИУЕЕО, относно различните 
компоненти и материали на ЕЕО 

ООп са запознали лицата, с които е сключен договор за извършване на дейности 
по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на ИУЕЕО, с 
компонентите на различните видове ИУЕЕО, както и със съдържащите се в някои от 
тях опасни вещества. 

За информиране на лицата, извършващи предварителното третиране и 
оползотворяване на ИУЕЕО се провеждат редовни курсове от страна на индивидуално 
изпълняващите задълженията си лица, за запознаване в детайли с влаганите материали, 
техния монтаж и функции, което да гарантира екологосъобразното третиране на 
отпадъците. Лицата изпълняващи задълженията си индивидуално предоставят както 
инструкции, така и достъп в реално време за компонентите и материалите на техните 
продукти, както и информация за улесняване на поддръжката, ремонта, повторното 
използване, както и правилното и екологосъобразно третиране на ИУЕЕО. 

Съгласно Раздел III. Задължения на органите на местното самоуправление и 
местната администрация, чл.19, ал.3, т.7 на 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 необходимите 
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 
разпространени отпадъци“.  

Съгласно чл.27 на „Наредба за излязлото от употреба електрическо и 
електронно оборудване“, Кметът на общината: 

 Оказва съдействие на организациите по оползотворяване и на лицата, които 
изпълняват задълженията си индивидуално, в т.ч. определя местата за 
разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и 
местата за предаване на ИУЕЕО; 

 Организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за 
разделно събиране на ИУЕЕО по чл.19, ал.3, т.7 ЗУО, като сключва договори 
със: 
- Организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или 
- Лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или 
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- Други лица, притежаващи документ по чл.35 ЗУО, за извършване на 
дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или 
оползотворяване на отпадъци на територията на общината; 

Договорите съдържат: 
- Изисквания към системата за разделно събиране на ИУЕЕО от 

домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на 
съдовете и площадките за разделно събиране на ИУЕЕО, честота на 
обслужване; 

- Задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно 
събиране на територията на общината; 

- Задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на 
общината по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на 
образователни и информационни кампании и работа с обществеността; 

- Задължение за предоставяне на кмета на общината най-малко веднъж 
годишно на информация за събраното ИУЕЕО на територията на 
общината; 

Мерки за ИУЕЕО 

Най-предпочитаният и ефективен начин за разделно събиране на ИУЕЕО в 
общините е чрез сключване на договор с организация по оползотворяване. 

Община Червен бряг е въвела система за разделно събиране на ИУЕЕО, в т.ч. 
луминисцентни лампи и други лампи, съдържащи живак за предварително третиране и 
подготовка за последващо екологосъобразно ополозотворяване, като на 25.10.2010г. е 
сключила договор с „Елтехресурс” АД, гр. София, със срок на продължителност на 
договора от 5 години. След изтичане на този срок, договора автоматично е продължен. 
„Елтехресурс” АД притежава Решение №ООп-ИУЕЕО-02-01/19.05.2014г., издадено от 
Министерство на околната среда и водите, за разрешение да извършва дейност като 
организация по оползотворяване, съгласно Закона за управление на отпадъците и за 
изпълнение на задълженията съгласно „Наредбата за изискванията за пускане на 
пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване”. На територията на гр. Червен 
бряг до сградата на Общината е разположен контейнер за разделно събиране от 
Общинската администрация на ИУЕЕО. 

От м. април 2016г. е въведен регионален принцип на управление на отпадъците 
и населението на община Червен бряг може да ползва ЦР на РЦУО-Луковит, на който 
има контейнери за разделно събиране и временно складиране на ИУЕЕО. Посредством 
средствата за масова информация или на интернет страницата на общината е 
необходимо, община Червен бряг да обяви местоположението на РЦУО-Луковит.  

На територията на общината са въведени следните мерки, които ще се прилагат 
и в бъдеще относно осъществяване на контрол от страна на общината: 

 Предаването на ИУЕЕО е на лицензирана фирма; 
 Недопускане изхвърлянето на ИУЕЕО в съдовете за смесени битови 

отпадъци; 
 Контрол над лицата, експлоатиращи системата за разделно събиране на 

ИУЕЕО и за предоставяне на информация; 
 Необходимо е разширяване обхвата на системата за разделно събиране на 

ИУЕЕО, в т.ч. луминисцентни лампи и други лампи, съдържащи живак, чрез 
определяне на места за разполагане на съдовете за разделно събиране на 
ИУЕЕО в други населени места от общината; 
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1.3. Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 

   

В страната ни редът и начините за събиране, временно съхраняване и 
разкомплектоване на излезлите от употреба моторни превозни средства и за 
оползотворяването и/или обезвреждането и изпълнението на целите за повторната 
употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците от моторни превозни 
средства (МПС) и изискванията към пусканите на пазара материали и компоненти за 
тях са регламентирани в „Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от 
моторни превозни средства” (приета с ПМС 311/17.11.2004г., ДВ 
бр.104/26.11.2004г…. изм. и доп., бр.29/8.04.2011г.). Наредбата е разработена в 
съответствие с Директива 2000/53/ЕС. Третирането на един автомобил и материалите 
от него преминава през няколко етапа: 

 Събиране - ИУМПС се събират на площадки за временно съхранение и 
центрове за разкомплектоване чрез специализирани коли тип “Пътна помощ”. 
Теглото на доставените ИУМПС се измерва на кантар, сертифициран за годен 
от Регионалния отдел на Главна Дирекция “Мерки и измервателни уреди”. 
При приемане на ИУМПС се издава удостоверение за дерегистрация от КАТ; 

 Временно съхранение и разкомплектоване - след постъпване от площдаките 
за временно съхранение и от собствениците, ИУМПС се разкомплектоват на 
специално обособени за целта места. Проектирането и изграждането на 
площадките е съобразено с всички екологични и санитарно-хигиенни 
изисквания, съгласно действащото законодателство и „Наредбата за 
третиране на опадъците от моторни превозни средства“ (обн. ДВ 
бр.104/2004). Въпреки неголемия процент от ИУМПС с части, годни за 
повторна употреба, при разкомплектоването се обръща голямо внимание 
върху отделянето им, както и отделянето на компоненти, които са 
класифицирани, като опасни отпадъци. Поради тази причина 
разкомплектоването на ИУМПС се извършва много внимателно за да се 
намали количеството опасни вещества в отпадъците при последващо 
третиране. Отпадъците за рециклиране се реализират на вътрешния или 
външен пазар‚ като се предават на специализирани предприятия за 
последващо рециклиране /обезвреждане. Реализирането на отпадъците става 
на база на сключени договори с контрагенти‚ които разполагат с валидни 
разрешителни за осъществяване дейността. 

В Република България пуснатите на пазара МПС са изцяло внесени от страни 
извън Европейския съюз (ЕС) или са въведени от друга страна членка на ЕС. 

Основният дял от регистрираните МПС в страната е на възраст над 15 години и 
възлиза на 58,4% (1 520 675 бр.), като най-голям е делът на автомобилите на възраст от 
16 до 20 години (838 588 бр.). 
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В „Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства“ (приета с 
ПМС №11/15.01.2013г., обн., ДВ, бр.7/25.01.2013г., в сила от 25.01.2013г., изм. и доп., 
бр.95/01.11.2013г., в сила от 01.11.2013г.) са определени изискванията за събирането, 
транспортирането и третирането на излезлите от употреба моторни превозни средства 
(ИУМПС) и изискванията към пусканите на пазара моторни превозни средства (МПС), 
материали и компоненти за тях.  

С „Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства“ се 
регламентират и задълженията на местните органи на самоуправление в общините, 
които произтичат от разпоредбите на чл.16, ал.1, като кмета на общината: 

 Определя местата по чл.19, ал.3, т.7 ЗУО на територията на общината за 
предаване на ИУМПС в съответствие с програмата по чл.52, ал.1 ЗУО и 
наредбата по чл.22 ЗУО;  

 Организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл.143, ал.7 и 8 ЗДП и 
предаването им в центрове за разкомплектуване, за което уведомява звеното 
„Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или 
областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по 
месторегистрация на МПС; 

Кметът на общината извършва тези дейности, като сключва договор с: 
 Организации по оползотворяване на ИУМПС; 
 Лица, които изпълняват задълженията си индивидуално. 
Договорите съдържат най-малко: 
 Изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на 

общината; 
 Задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на 

ИУМПС на територията на общината; 
 Задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по 

прилагане на системата за събиране на ИУМПС, провеждане на 
образователни и информационни кампании и работа с обществеността; 

За определените места на територията на общината за предаване на ИУМПС се 
отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на 
общината за година. 

Мерки за ИУМПС 

В община Червен бряг не се събират ИУМПС. В тази насока е необходимо, 
община Червен бряг да въведе система за събиране на ИУМПС, които ще се 
демонтират, разкомплектоват, разрязват, преработват и рециклират, като сключи 
договор с организация по оползотворяване на ИУМПС и да определи места за 
събирането им на територията на общината, като информира обществеността за 
местоположението на местата и условията за приемане на тези МРО. 

На територията на общината е необходимо да бъдат въведени следните мерки: 
 Сключване на договор с организация по оползотворяване на ИУМПС, 

относно организирането и управлението на дейностите по събиране, 
транспортиране, демонтиране, разкомплектоване, разрязване, преработване и 
рециклиране на тези МРО; 

 Определяне на място/места за събиране на ИУМПС на територията на 
общината, като посредством средствата за масова информация или на 
интернет страницата на общината, обществеността е информирана за 
местоположението им и условията за приемане на тези МРО; 
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 Осъществяване на контрол от страна на общината, предаването на ИУМПС да 
е на лицензирана фирма; 

 Осъществяване на контрол от страна на общината с цел ограничаване и 
свеждане до минимум на незаконното събиране, съхраняване и 
разкомплектоване на ИУМПС; 

 Въвеждане на ред при събиране на ИУМПС, които се намират върху 
държавна или общинска собственост; 

 Редовно информиране обществеността за рисковете, свързани с 
неконтролираното разкомплектоване /обезвреждане на ИУМПС, части и 
компоненти от тях и възможностите за предаване на ИУМПС, което ще се 
осъществи чрез организиране на информационно-образователни кампани от 
страна на ООп с която общината е сключила договор; 

1.4. Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

 

Във времето на цифровите технологии батериите са неразделна част от нашето 
всекидневие. Повечето батерии съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, 
цинк и никел, които не оказват вредно въздействие върху човешкото здраве или 
околната среда, когато са в употреба или се съхраняват в домакинствата. Батериите 
стават потенциално опасни в момента, когато излязат от употреба и попаднат в общия 
поток битови отпадъци. Управлението на отпадъците от батерии и акумулатори има 
две главни цели:  

 Екологична – защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез 
предотвратяване на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната 
среда; 

 Икономическа – оползотворяване на материалите, заложени в конструкцията 
на отпадъците от батерии и акумулатор; 

В законодателството на ЕС относно отпадъците се обръща особено внимание на 
батериите и акумулаторите. Регламентирани са изисквания за пускане на пазара, 
съхранение, разделно събиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на този 
тип продукти. Тези мерки са включени и в синхронизираното българско 
законодателство. В Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 
разделното събиране и рециклирането на излезли от употреба батерии и акумулатори са 
определени като приоритет. Направени са доста крачки в тази посока. В България има 
около 400 площадки за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, на 
които се събират основно оловно-кисели батерии и акумулатори. Такъв тип отпадъци 
се рециклират в заводи в Кърджали, Монтана и Пловдив. Въведена е отговорност за 
изпълнение на определени количествени цели за разделно събиране, рециклиране и 
оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) за лицата, 
пускащи на пазара батерии и акумулатори, след употребата на които се образуват 
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масово разпространени отпадъци. Въпреки това в официални документи на 
Министерството на околната среда и водите се подчертава недостатъчната 
информираност на населението за процесите по управление на отпадъци от негодни за 
употреба батерии и акумулатори. Препоръчва се по-активно участие на търговските 
обекти за приемането на НУБА на местата за продажба. Отчита се и липсата на 
технологии и съоръжения за рециклиране на неоловни батерии. За преодоляване на 
такива пропуски България участва във финансирания от ЕС проект за трансфер на ноу 
хау и добри практики от Австрия, Гърция и Германия в областта на управление на 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба 
батерии и акумулатори.  

Регламентирани дейности - определени са изискванията за извършване на 
конкретни дейности при управление на стари батерии и акумулатори. Такава дейност е 
например намаляването на съдържанието на тежки метали в батериите и 
акумулаторите. Друга регламентирана мярка е създаването на системи за разделно 
събиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на негодните за 
употреба батерии и акумулатори с оглед ограничаване на обезвреждането и 
повишаване на дела на рециклираните и оползотворени отпадъци. Въведено е 
предприемането на мерки от лицата, участващи 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. 
Регламентирано е също екологосъобразното събиране, транспортиране, временно 
съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на негодните 
за употреба батерии и акумулатори. Има изисквания за маркиране на батериите и 
акумулаторите с оглед информиране на крайните потребители за разделното им 
събиране и за съдържанието на тежки метали в тях. Информирането на крайните 
потребители за ролята им в разделното събиране на негодни за употреба батерии и 
акумулатори и за наличните схеми за разделно събиране е също сред регламентираните 
дейности.  

Отговорности - лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори 
отговарят за разделното събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори, за 
рециклирането и оползотворяването им и за екологосъобразното обезвреждане на тези 
от тях, които не могат да бъдат рециклирани или оползотворени. Тези, които пускат на 
пазара автомобилни батерии и акумулатори, са длъжни да осигурят събирането на 
количеството негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувано 
през текущата година. Негодните за употреба автомобилни батерии и акумулатори, 
образувани в резултат на разкомплектоването на излезлите от употреба моторни 
превозни средства се предават за предварително третиране и рециклиране на лица, 
притежаващи разрешение или комплексно разрешително за това. Лицата, които пускат 
на пазара индустриални батерии и акумулатори, са длъжни да осигурят събирането на 
цялото количество негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори, 
образувано през текущата година, независимо от химичния им състав и произход, като 
ги приемат без заплащане от страна на крайните потребители, освен ако са се 
договорили с потребителите за друг начин на покриване на разходите за събирането и 
рециклирането. Всички, които пускат на пазара портативни батерии и акумулатори, са 
длъжни да осигурят събирането на количеството негодни за употреба портативни 
батерии и акумулатори, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 
45% от количеството пуснати на пазара портативни батерии и акумулатори. 

Цели за рециклиране - трябва да се предприемат мерки за постигане на 
определени цели за рециклиране на батерии и акумулатори от тези, които ги пускат на 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

136 

 

пазара. При оловно-киселите батерии и акумулатори е нужно рециклиране на не по-
малко от 65 на сто от теглото на материалите и възможно най-висока степен на 
рециклиране на оловото, което се съдържа в тях. При никел-кадмиевите батерии и 
акумулатори изискваното ниво на рециклиране е 75% и възможно най-висока степен на 
рециклиране на кадмия, който се съдържа в тях. За другите НУБА се изисква 
рециклиране на 50% от теглото. Всички прилагани технологии за рециклиране на 
негодни за употреба батерии и акумулатори трябва да постигат степен на рециклиране 
в съответствие с изискванията.  

Предварително третиране - съоръженията за предварително третиране на 
батерии и акумулатори се проектират, изграждат и експлоатират при спазване на 
определени технически изисквания. Ръчните операции се ограничават до минимум и се 
предотвратява всяко неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната 
среда. Предприемат се мерки за осигуряване пригодността на получените материали за 
оползотворяване и преди всичко за рециклиране. Операциите по отделяне на 
електролита от негодните за употреба автомобилни и индустриални батерии и 
акумулатори се извършват след приемането им в съоръженията за предварително 
третиране. После батериите и акумулаторите се подлагат на операции по раздробяване 
и разделяне на подлежащи и неподлежащи на рециклиране и оползотворяване 
отпадъци. Подлежащите на рециклиране и оползотворяване отпадъци се предават на 
фирми, притежаващи разрешение за съответните дейности. Неподлежащите на 
рециклиране и оползотворяване отпадъци се предават за обезвреждане отново на 
фирми с разрешение да извършват това. Съоръженията за предварително третиране на 
негодните за употреба батерии и акумулатори се разполагат върху участъци с 
непропускливо и корозивноустойчиво покритие. За обработка на напускащите 
съоръжението течни потоци се осигурява подходящо пречистване преди заустването 
им. Площадките за предварително третиране се оборудват със система за събиране на 
евентуални разливи и отвеждането им към система за пречистване на отпадъчни води 
или към съоръжение за оползотворяване или обезвреждане на електролити. Те трябва 
да имат и специална система за газоулавяне, която филтрира въздуха, като отстранява 
съдържащите се в него прахови частици и не допуска повишаване над пределно 
допустимите нива на концентрацията на токсични газове.  

Основни операции - електролитът трябва да се отстрани от батериите и 
акумулаторите, за които това е технически възможно. Така ще се предотврати 
замърсяване на отпадъците, получени при раздробяването. Той се съхранява в 
корозивноустойчиви съдове и резервоари. Негодните за употреба автомобилни оловни 
батерии и акумулатори се подават в раздробяващите съоръжения чрез използване на 
автоматизирана линия за транспорт. След раздробяване на батериите и акумулаторите 
получените отпадъци се сепарират. Раздробяването на негодните за употреба 
автомобилни оловни батерии и акумулатори се извършва механизирано в затворени 
съоръжения, без да се използват ръчни манипулации. След демонтажа на негодните за 
употреба индустриални батерии и акумулатори се допускат и ръчни манипулации за 
допълнително разглобяване и раздробяване с цел улесняване на транспортирането им. 
Възможно е прилагането на допълнително раздробяване за намаляване размера на 
отпадъците. Отделните отпадъци от негодните за употреба автомобилни оловни 
батерии и акумулатори се сепарират въз основа на плътността им чрез използване на 
хидросепарация или други методи, като не се допускат ръчни манипулации. 

От 2006г. целите за събиране, оползотворяване и рециклиране на негодни за 
употреба батерии и акумулатори (НУБА) поетапно нарастват. През 2013г. „Наредба за 
батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори“ (приета с 
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ПМС №351/27.12.2012г., обн., ДВ, бр.2/08.01.2013г., изм. и доп., бр.51/11.06.2013г., в 
сила от 11.06.2013г.) е изменена и са поставени следните цели, съгласно чл.17: 

 Лицата, които пускат на пазара портативни батерии и акумулатори, са длъжни 
да осигурят събирането на количеството портативни НУБА, отговарящо на 
коефициент на събираемост, не по-малък от 45 на сто от количеството 
пуснати на пазара портативни батерии и акумулатори, като от последното 
количество се изключват портативни батерии и акумулатори, които са били 
пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на Република 
България, преди да са придобити от краен потребител; 

 Лицата, които пускат на пазара автомобилни батерии и акумулатори, са 
длъжни да осигурят събирането на количеството автомобилни НУБА, 
отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 100 на сто от 
количеството пуснати на пазара автомобилни батерии и акумулатори, като 
коефициентът на събираемост се изчислява съгласно приложение №3; 

 Негодните за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувани в 
резултат на разкомплектоването на излезлите от употреба моторни превозни 
средства (ИУМПС): се считат за изпълнение на целите по наредбата по чл.13, 
ал.1 ЗУО за излезлите от употреба моторни превозни средства при тяхното 
рециклиране и/или оползотворяване; 

 Лицата, които пускат на пазара индустриални батерии и акумулатори, са 
длъжни да осигурят събирането на количеството индустриални НУБА 
независимо от химичния им състав и произход, отговарящо на коефициент на 
събираемост, не по-малък от 25 на сто от количеството пуснати на пазара 
индустриални батерии и акумулатори, като коефициентът на събираемост се 
изчислява съгласно приложение №3; 

Съгласно чл.18 от Наредбата, всички събрани НУБА се предават за 
предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване. 

 Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително 
вградени в уреди и в моторни превозни средства, предприемат мерки за 
постигане на следните цели: 
- Рециклиране на не по-малко от 65 на сто от теглото на материалите, 

съдържащи се в оловно-киселите батерии и акумулатори, и възможно най-
висока степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в тях; 

- Рециклиране на не по-малко от 75 на сто от теглото на материалите, 
съдържащи се в никел-кадмиевите батерии и акумулатори, и възможно 
най-висока степен на рециклиране на кадмия, който се съдържа в тях; 

- Рециклиране на 50 на сто от теглото на другите НУБА; 
Съгласно чл.17, ал.9 от Наредбата, събирането на автомобилни и индустриални 

НУБА може да се извършва и от лица, притежаващи разрешение или регистрационен 
документ по чл.28, които нямат сключен договор с организация по оползотворяване на 
НУБА, и/или лица по чл.25, ал.1. Всяко лице, което пуска на пазара батерии и 
акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства, е длъжно 
да поиска да бъде вписано в публичния регистър по чл.45, ал.1, т.2 ЗУО, като заяви 
подлежащите на вписване данни (съгласно чл.54, ал.1 от Наредбата). 

С всяка изминала година системите за разделно събиране на НУБА, обхващат 
все по-голям брой общини, контейнери и места. Организациите по оползотворяване на 
тези отпадъци разполагат контейнери за събиране на негодни за употреба портативни 
батерии и акумулатори и автомобилни батерии и акумулатори, които се намират най-
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често на местата за продажба на батерии и акумулатори, в административни сгради и в 
училища. 

Съгласно чл.27 от Наредбата, кмета на общината: 
 Организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни 

НУБА и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на 
НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на 
системите за разделно събиране и местата за предаване на портативни и 
автомобилни НУБА; 

 Организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за 
разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл.19, ал.3, т.7 
ЗУО, като сключва договори със: 

а) организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, 
издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или 
б) 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 НУБА на територията на общината и/или комплексно 
разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС; 

С договорите се определят най-малко: 
 Изискванията към системата за разделно събиране на портативни и 

автомобилни НУБА от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, брой и 
разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, 
честота на обслужване; 

 Задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране 
на портативни и автомобилни НУБА на територията на общината; 

 Задълженията и начинът за предоставяне на информация на гражданите на 
общината по прилагане на системата за разделно събиране на портативни и 
автомобилни НУБА, провеждане на образователни и информационни 
кампании и работа с обществеността; 

 Задължение за предоставяне в определен срок най-малко веднъж годишно на 
информация за разделно събраните портативни и автомобилни НУБА на 
територията на общината; 

От своя страна, организациите по оползотворяване на НУБА, съгласно чл.24 от 
гореспомената Наредба, сключват: 

 Договори с български и/или чуждестранни лица за събиране и рециклиране на 
НУБА, попадащи в тяхната система, както и за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъците от батерии и акумулатори, които не могат да 
бъдат рециклирани; 

 Договори с кметове на общини, така че да се гарантира събирането и/или 
рециклирането на количествата НУБА в съответствие с разрешението си, 
издадено по реда на глава пета, раздел III ЗУО и изпълнение на целите, 
съгласно определените срокове; 

В страната предварително са третирани оловно-кисели негодни за употреба 
автомобилни индустриални батерии и акумулатори. Основните материали, които се 
образуват след предварителното третиране на тези НУБА са: олово, оксидно-сулфатна 
фракция, електролит, полипропилен и други пластмаси. Данните показват, че делът на 
рециклираните материали е най-висок в сравнение с дела на материалите, които са 
обезвредени или временно съхранени. 
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Република България изпълнява целите по рециклиране на оловно-кисели НУБА, 
като през 2011г. достига ниво 94% предадени за рециклиране от получените материали 
при предварителното третиране на оловно-кисели НУБА. За 2011г. постигнатата степен 
на рециклиране на оловото, което се съдържа в оловно-киселите НУБА, е 97,5%. 

Мерки за НУБА 

Ефективен и целесъобразен подход за изпълнение задълженията на общината е 
сключването на договор с организация по оползотворяване на НУБА.  

В община Червен бряг, НУБА се събират разделно, съгласно сключен договор на 
25.10.2010г. с „Екобатери“ АД, притежаваща Разрешение №ООп-НУБА-01-
00/01.02.2013г., издадено от Министъра на околната среда и водите на основание чл.87, 
ал.1 във връзка с чл.81, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, като организация 
по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) за 
изпълнение на задълженията по чл.14, ал.1, ал.2, т.2, ал.5, ал.6 и чл.15 от ЗУО и 
„Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори“. Срокът на Решение №ООп-НУБА-01-00/01.02.2013г. е удължен до 
31.12.2017г. Съгласно сключения договор между общината и ООп „Екобатери“ АД, 
ООп се ангажира да събира, транспортира, временно съхранява, предварително третира 
и предава за оползотворяване и/или обезвреждане НУБА, образувани на територията на 
общината. Срокът на продължителност на договора е 5 години, след изтичането на 
договора автоматично е продължен. 

Община Червен бряг е определила следните места за разполагане на съдове за 
разделно събиране на НУБА, които са представени в таблицата по-долу: 

№ 
Места за разполагане на съдовете за разделно 

събиране на НУБА – гр. Червен бряг
Съдове за разделно 
събиране на НУБА 

1. Общинска администрация, ул. „Антим I“ №1  

 
50 л. контейнер - за 
негодни за употреба 
портативни батерии и 
акумулатори 

2. Спортна зала, ул. „14-ти септември“, кв. 110
3. „ЕТА-В. Желев”, ул. „В. Левски“ №1, бл. „Строител”
4. Магазин „Всичко за 1 лев”, ул. „кв. 9“, бл. „Слънце” 
5. ЕТ „Л. Иванов-Ливиди”, ул. „Л. Каравелов“ №2 
6. ЕТ „Али Демирев”, ул. „Л. Каравелов“ №2 
7. ЕТ „Мега 2000 М. Бодуров”, ул. „Л. Каравелов“, бл. „Дунав” 
8. ЕТ „НОБИ-Михаил Христов”, ул. „Княз Борис I” №4 
9. „Марийон” ООД, ул. „Ст. Караджа” №4 
10. ЕТ „Илкар – Илия Вълчанов”, ул. „П. Волов” №18 
11. „Ситиел” ЕООД, ул. „П. Волов” №18 
12. „Петрол” АД, до ж.п. гарата 
13. ЕТ „Интеграл – С. Илийчовски”, ул. „Екзарх Йосиф” №18 
14. ЕТ „Ноби – Михаил Христов”, ул. „Княз Борис” №4 
15. ЕТ „Ничев”, ул. „Търговска” №12А 
16. ЕТ „Цеца Караджова – С. Караджов”, ул. „Л. Каравелов” №2 
17. ЕТ „109-В. Велев”, ул. „В. Априлов” №13 

В община Червен бряг от „Екобатери” АД не са провеждани организирани 
кампании за събиране на отпадъци от батерии и акумулатори и информационно-
образователни кампании за информиране обществеността за системата за разделно 
събиране на НУБА.  

В бъдеще общината може да разшири обхвата на системата за разделно събиране 
на НУБА, чрез осигуряване на места и необходимите съдове за събиране на този поток 
МРО от ООп и в други населени места в общината. Посредством средствата за масова 
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информация или на интернет страницата на общината или чрез обява, е необходимо да 
бъде оповестено местонахождението на местата за разполагане на съдовете за разделно 
събиране на НУБА в общината. 

На територията на общината са въведени следните мерки, които ще се прилагат 
и в бъдеще: 

 Осигурени са места и са поставени съдовете за събиране на портативни НУБА 
на 1 000 жители, съгласно Наредбата; 

 Осигурени са места и са поставени съдовете за събиране на автомобилни 
НУБА на 5 000 жители, съгласно Наредбата; 

 В системата за разделно събиране са включени всички видове батерии и 
акумулатори, образувани в бита, които попадат в обхвата на „Наредба за 
изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за 
третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори“; 

 Общината упражнява контрол върху предаването на НУБА на лицензирана 
фирма; 

 Общината осъществява контрол за недопускане изхвърлянето на НУБА в 
съдовете за смесени битови отпадъци; 

 Общината осъществява контрол над лицата, експлоатиращи системата за 
разделно събиране на НУБА и за предоставяне на информация; 

 Необходимо е да бъде въведена мярката, относно редовно информиране 
обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното предварително 
третиране /обезвреждане на батерии и акумулатори, значението на символите, 
използвани за маркиране, изискванията при отделяне на батериите от уредите, 
където те са вградени и възможностите за участие в системите за събиране, 
която ще се осъществи чрез организиране на информационно-образователни 
кампани от страна на ООп с която общината е сключила договор; 

1.5. Отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ) 

 
Съгласно националното законодателство и по-специално приетата „Наредба за 

изискванията за третиране на излезли от употреба гуми“ (приета с ПМС №221 от 
14.09.2012г., обн. ДВ. бр.73/25.09.2012), разделното събиране на ИУГ е регламентирано 
и позволява да се осъществят, както принципа „Разширена отговорност на 
производителя”, така също и общината да сключи договор с ООп за създаване на 
система за разделно събиране този поток масово разпространени отпадъци. 

Изискванията за въвеждане на схемата за разширена отговорност на 
производителите на гуми влиза в сила от 2011г. С гореспомената Наредба се определят 
изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването 
и/или обезвреждането на ИУГ, като се регламентират: 

 Предотвратяването и ограничаването на замърсяването на околната среда в 
резултат на третирането и транспортирането на ИУГ; 
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 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 и/или обезвреждане на ИУГ; 

 Информирането на крайните потребители за ролята им в събирането на ИУГ 
и наличните системи за събиране; 

С влизане в сила на Наредбата се въвеждат и някои забрани относно ИУГ:  
 Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на 

неконтролирано обезвреждане на ИУГ; 
 Изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата, притежават 

съответното разрешение по ЗУО; 
 Депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми и 

гуми с външен диаметър, по-голям от 1 400 мм; 
 Предаването на ИУГ за третиране и транспортиране на лица, които не 

отговарят на условията по чл.14 от Наредбата; 
Наредбата се прилага за всички видове пуснати на пазара гуми (външни, 

вътрешни и плътни) и за ИУГ, в т.ч. от пътнически, товаро-пътнически и състезателни 
автомобили, автобуси, камиони, мотоциклети, велосипеди, превозни средства и 
съоръжения за гражданското строителство, индустрията и авиацията; селскостопански 
и горскостопански превозни средства и съоръжения, товарачни машини и други. 

Излезлите от употреба гуми се оползотворяват и по следните начини:  
 Чрез регенериране;  
 Чрез рециклиране;  
 Чрез влагането им като материал в строителството, включително влагането на 

цели и нарязани ИУГ като материал в строителството на депа; 
 Чрез изгаряне с оползотворяване на енергията; 
Лицата, пускащи на пазара гуми, отговарят за оползотворяването на ИУГ в 

количество (в тонове) не по-малко от 65 на сто от количеството (в тонове) гуми, 
пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година и не по-малко от 
50 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара на Република 
България през текущата година да бъдат регенерирани и/или рециклирани. Целите по 
рециклиране и регенериране се постигат поетапно до 2020г., както следва: 

 От 1 януари 2016г. до 31 декември 2016г. не по-малко от 30 на сто от 
количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през 
текущата година се регенерират и/или рециклират;  

 От 1 януари 2017г. до 31 декември 2017г. не по-малко от 35 на сто от 
количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през 
текущата година се регенерират и/или рециклират; 

 От 1 януари 2018г. до 31 декември 2018г. не по-малко от 40 на сто от 
количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през 
текущата година се регенерират и/или рециклират;  

 От 1 януари 2019г. до 31 декември 2019г. не по-малко от 45 на сто от 
количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през 
текущата година се регенерират и/или рециклират;  
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 От 1 януари 2020г. до 31 декември 2020г. и всяка следваща година не по-
малко от 50 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на 
Република България през текущата година се регенерират и/или рециклират; 

С въвеждането на тези цели се осигурява възможност за развитие на 
производства, чиято основна суровина са материалите, получени от ИУГ. За 
изпълнението на тези си задължения, лицата, които пускат на пазара гуми, са длъжни 
да осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на 
продажбата и на смяната им. 

Съгласно чл.20 от Наредбата, кметът на общината: 
 Определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, без да 

възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по 
оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си 
индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и 
условията за приемане на ИУГ; 

 Съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и 
предаването им за оползотворяване или обезвреждане; 

Мерки за ИУГ 

Ефективен и целесъобразен подход за изпълнение задълженията на общината е 
сключването на договор с организация по оползотворяване на ИУГ. 

В община Червен бряг, ИУГ се събират разделно, съгласно сключен договор 
през 2016г. с „Гумирек“ ЕАД, притежаваща Разрешение №ООп-ИУГ-1-01/11.04.2016г., 
издадено от Министъра на околната среда и водите на основание чл.87, ал.1 във връзка 
с чл.81, ал.2 от ЗУО, като организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми 
за изпълнение на задълженията по чл.14, ал.1, ал.2, т.2, ал.5, ал.6 и чл.15 от ЗУО и 
„Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми“. Съгласно 
сключения договор между общината и ООп „Гумирек“ ЕАД, ООп се ангажира да 
събира, оползотворява и обезврежда ИУГ, генерирани на територията на общината. 
Срокът на продължителност на договора е 5 години.  

ИУГ в община Червен бряг се събират от „Гумирек“ ЕАД по заявка на 
Общината, като чрез обява общината информира обществеността за дните на 
кампаниите, когато ООп извършва приемане и събиране на тези МРО. 

На територията на общината са въведени следните мерки, които ще се прилагат 
и в бъдеще, относно осъществяване на контрол от страна на общината:  

 Предаването на ИУГ е на лицензирана фирма; 
 Недопускане изхвърлянето на ИУГ в съдовете за смесени битови отпадъци; 
 Контрол над лицата, експлоатиращи системата за разделно събиране на ИУГ 

и за предоставяне на информация; 
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1.6. Отпадъци от отработени масла 

    

Съгласно §1, т.21 от ДР на ЗУО, „Отработени масла“ са всички смазочни или 
индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по 
първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, 
смазочни масла, турбинни и хидравлични масла. 

Влияние върху околната среда - съдържащите се в маслата опасни вещества, 
представляват опасност за замърсяване на околната среда през всички фази на техния 
жизнен цикъл. Отработените масла се разлагат биологично само частично. Ето защо 
изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на екосистемите, защото 
възпрепятстват достъпа на кислород до водата и почвата. При изгарянето им се отделят 
силно токсични вещества, които замърсяват въздуха. Предотвратяването на тези вредни 
последици следва да се постигне чрез системен и адекватен контрол на материалните 
потоци и отделяните емисии.  

С „Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени 
масла и отпадъчни нефтопродукти“ (приета с ПМС №230/01.11.2005г., обн. ДВ. 
бр.90/11 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.53/10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.29/8 Април 2011г., 
отм. ДВ. бр.2/8 Януари 2013г.; Отменена с §1 от заключителните разпоредби на 
Постановление №352/27 декември 2012г. за приемане на Наредба за отработените 
масла и отпадъчните нефтопродукти - ДВ, бр.2/8 януари 2013г., в сила от 08.01.2013г.). 

С „Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти“ (приета с 
ПМС №352/27.12.2012г., обн., ДВ, бр.2/08.01.2013г.) са определени изискванията за 
пускането на пазара на масла и разделното събиране, съхраняването, транспортирането, 
оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, 
като се регламентират изисквания за: 

 Предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и 
почвите и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в 
резултат на третирането и транспортирането на отработени масла и 
отпадъчни нефтопродукти; 

 Предприемане на мерки от лицата, които пускат на пазара масла, 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; 

 Въвеждане и функциониране на екологосъобразна система за управление и 
контрол на дейностите по третиране и транспортиране на отработени масла и 
отпадъчни нефтопродукти; 

 Информиране на крайните потребители за ролята им в разделното събиране 
на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и за наличните системи за 
събиране, оползотворяване и обезвреждане; 
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Наредбата въвежда и някои забрани: 
 Изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано 

обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 
 Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в 

повърхностните и подземните води, в териториалното море и в 
канализационните системи; 

 Съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, 
водещ до замърсяване на почвата; 

 Третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти, по начин водещ до превишаване на установените норми за 
допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и/или в 
инсталации, неотговарящи на изискванията на ЗУО и на наредбата по чл.43, 
ал.1 на ЗУО; 

 Нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването 
на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти; 

 Предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които 
не притежават документ по чл.35 на ЗУО; 

 Смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други 
отпадъци, както и сместването на отработени масла с различни 
характеристики, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване; 

 Смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, 
охлаждащи течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и 
материали; 

 Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за 
събиране на битови отпадъци; 

 Извършването на смяна на отработени масла на места, които не са 
оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания; 

 Депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти; 
 Нерегламентираното третиране и транспортиране на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти; 
Съгласно §1 от ДР на Наредбата: 
 „Базови масла“ - масла с определен вискозитет, получени чрез смесване на 

базови маслени компоненти. Използват се за получаване на моторни, 
трансмисионни и индустриални масла след добавяне към тях на съответни 
видове добавки (присадки); 

 „Масла“ - продукти, получени от базови минерални и/или синтетични масла 
и добавки и предназначени за използване в качеството на смазочни 
материали, среда за предаване на усилие и топлина, диелектрични и 
технологични течности, в т.ч.: моторни, компресорни, турбинни масла, 
течности за хидравлични трансмисии, масла за зъбни предавки, масла за 
обработка на метали, формовъчни и антикорозионни масла, 
електроизолационни масла; 

 „Отработено масло” - 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; 

 „Регенериране на отработени масла“ - всеки процес по рециклиране, чрез 
който могат да се произведат базисни масла чрез рафиниране на отработени 
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масла, по-специално чрез отстраняване на замърсителите, продуктите на 
окисление и добавките, съдържащи се в тези масла; 

Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, образувани в резултат на 
разкомплектоването на ИУМПС, съгласно наредбата по чл.13, ал.1 на ЗУО се зачитат за 
изпълнение на целите, относно моторните превозни средства при тяхното регенериране 
и/или оползотворяване, като разходите са за сметка на лицата, пускащи на пазара МПС. 

Съгласно Наредбата, кмета на общината определя местата за смяна на 
отработените моторни масла на територията на общината и информира обществеността 
за местоположението им и за условията за приемане на отработените масла, както и 
съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от 
употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане в следните 
случаи: 

 Когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху 
общински имот; и 

 Когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на 
отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или 
обезвреждане, със: 
- Организация по оползотворяване на отработени масла; 
- Лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си 

индивидуално; 
- Други лица, които притежаващи разрешение или регистрационен 

документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II на ЗУО, за 
извършване на дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или 
оползотворяване на отработени масла, и/или комплексно разрешително, 
издадено по реда на глава седма, раздел II на ЗООС; 

Въведена е количествена цел за лицата, които пускат на пазара масла и са 
отговорни за оползотворяване на отработените масла в количество (в тонове), не по-
малко от 40% от количеството (в тонове) масла, пуснати от тях на пазара в Р България 
през текущата година. Целта се изпълнява ежегодно до 31 декември на съответната 
отчетна година. 

Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират и съхраняват 
разделно по видове с кодове и наименования, съгласно „Класификацията на 
отпадъците“ или по начин, който позволява тяхното регенериране, оползотворяване 
и/или обезвреждане. 

Съгласно чл.24 от Наредбата, събирането и/или съхраняването на отработени 
масла и/или отпадъчни нефтопродукти се извършва: 

 В места за смяна на отработени масла; 
 На площадки за предварително съхраняване в резултат на експлоатацията на 

техника и оборудване, като: 
- „Предварително съхраняване“ е дейност по съхраняване на отпадъци при 

мястото на образуване до събирането им в съоръжения, където те се 
разтоварват, за да се подготвят за последващо транспортиране до друг 
обект с цел оползотворяване или обезвреждане; 

 В събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от 
площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти; 
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Изисквания, на които трябва да отговарят местата за смяна на отработени масла, 
площадките за предварително съхраняване и събирателните пунктове на отработени 
масла и отпадъчни нефтопродукти, съгласно чл.25 от Наредбата са следните: 

 Да бъдат бетонирани и/или покрити с друг маслоустойчив материал; 
 Да бъдат оборудвани с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и 

съхраняване; 
 Да бъдат оборудвани с устройства за безаварийно изпомпване и/или 

източване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти; 
 Да разполагат с налични количества сорбенти (пръст, пясък и др.), използвани 

за ограничаване на евентуални разливи; 
 Да са оборудвани със съоръжения за отстраняване на отработените масла и 

отпадъчните нефтопродукти от формираните отпадъчни води; 
 Да се проектират, изграждат, преустройват, реконструират и модернизират, 

съгласно Наредба №Iз-1971 от 2009г. за строително-техническите правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

Съгласно чл.26 от Наредбата, приемателните резервоари и съдове за събиране, 
включително за разделно събиране и съхраняване на отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти, трябва да отговарят на следните изисквания: 

 Да са изработени от материали, които не взаимодействат с отработените 
масла и отпадъчните нефтопродукти; 

 Да са плътно затворени извън времето на извършване на манипулации; 
 Да са маркирани с надпис «Отработени масла» или «Отпадъчни 
нефтопродукти», както и с надпис, съдържащ кода и наименованието на 
отпадъка; 

 Да са осигурени със съоръжения против разливане, съгласно „Наредба №Iз-
1971 от 29 октомври 2009г. за строително-техническите правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар“; 

Мерки за отработени масла 

В община Червен бряг не се събират отпадъци от отработени масла. В тази 
насока е необходимо, община Червен бряг да въведе система за разделното им 
събиране, като сключи договор с организация по оползотворяване, която да извършва 
събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане 
на отработени масла на територията на общината. Също така е необходимо общината 
да определи най-малко едно място за събиране и смяна на отработени моторни масла на 
територията на общината, както и да контролира спазването на изискванията, съгласно 
Наредбата на които трябва да отговарят местата за смяна на отработените моторни 
масла. 

На територията на общината, ще бъдат въведени следните мерки: 
 Сключване на договор с организация по оползотворяване, относно 

организирането и управлението на дейностите по събиране, транспортиране, 
съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла на 
територията на общината; 

 Осигуряване най-малко на едно място за събиране и смяна на отработени 
масла на територията на общината, като посредством средствата за масова 
информация или на интернет страницата на общината, обществеността е 
информирана за местоположението му и условията за приемане на тези МРО; 
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 Осъществяване на контрол от страна на общината, предаването /събирането 
на отработени масла да е на лицензирана фирма; 

 Общината ще контролира спазването на изискванията, съгласно Наредбата на 
които трябва да отговарят местата за смяна на отработените моторни масла и 
площадките за предварително съхраняване на отработените масла и 
отпадъчните нефтопродукти на територията и; 

 Осъществяване на контрол над местата за смяна на масла по отношение 
правилното събиране и третиране на отработените масла, вкл. недопускане 
изхвърлянето им в съдове за други отпадъци, като контейнерите за ТБО или 
за отпадъци от опаковки и др.; 

 Редовно информиране обществеността за рисковете, свързани с 
неконтролираното обезвреждане на отработените масла и възможностите за 
смяна на отработени масла на територията на общината, което ще се 
осъществи чрез организиране на информационно-образователни кампани от 
страна на ООп с която общината е сключила договор; 

2. Количествени цели за рециклиране и оползотворяване на МРО 

В НПУО 2014-2020г., съгласно националното законодателство са поставени 
годишни количествени цели за рециклиране и оползотворяване на шест групи МРО:  

 Отпадъци от опаковки - от 2004г.;  
 ИУМПС - от 2005г.; 
 ИУЕЕО - от 2006г.; 
 Отпадъчни масла и нефтопродукти - от 2006г.;  
 Отпадъци от батерии и акумулатори - от 2006г.;  
 Отпадъци от гуми - от 2011г.;  
Целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, ИУМПС, 

ИУЕЕО и от батерии и акумулатори са 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 в страна ни се изпълняват чрез схемата за „разширена отговорност 
на производителя“. За достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО 
в страната ни ще се изпълняват главно неинвестиционни мерки, като:  

 Засилване на контролната дейност чрез прилагане на годишни и текущи 
одитни проверки по договорени процедури от МОСВ за дейността на 
организациите по оползотворяване и на лицата, изпълняващи индивидуално 
задължения по целия път на отпадъка, лицата извършващи дейности по 
събиране и третиране на МРО и лицата пускащи на пазара продукти след 
употребата, на които се образуват МРО; 

 Провеждане на консултации с различните заинтересовани страни във връзка с 
предложенията за: промени в целите за рециклиране и оползотворяване; 
въвеждане на технически изисквания към системите за събиране и третиране 
на МРО; създаване на механизми за по-добра координация между общините и 
организациите за оползотворяване на МРО; 
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Съгласно НПУО 2014-2020г. поставените годишни количествени цели за 
рециклиране и оползотворяване на шестте групи МРО са: 

Отпадъчни 
потоци 

Година 
Цел 

Оползотворяване Рециклиране Събиране 

Отпадъци от 
опаковки 

Ежегодно за всяка 
година 

Не по-малко от 60% 
от теглото на 
отпадъците от 
опаковки трябва да 
бъдат 
оползотворени или 
изгорени в 
инсталации за 
изгаряне на 
отпадъци с 
оползотворяване на 
енергията 

Не по-малко от 55% и 
не повече от 80% от 
теглото на отпадъците 
от опаковки трябва да 
бъдат рециклирани, 
като се рециклира не 
по-малко от:  
- а)60% от теглото на 

отпадъците от 
опаковки от стъкло;  

- б)60% от теглото на 
отпадъците от 
опаковки от хартия 
и картон;  

- в)50% от теглото на 
отпадъците от 
опаковки от метали;  

- г)22,5% от теглото 
на отпадъците от 
опаковки от 
пластмаси, при 
чието рециклиране 
се получава 
единствено 
пластмаса;  

- д)15% от теглото на 
дървесните 
отпадъци от 
опаковки; 

 

Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване 
(ИУЕЕО) 

 

Оползотворяване на 
не по-малко от:  

Подготовка за 
повторна употреба и 
рециклиране на не по-
малко от:  

Разделно събиране 
на ИУЕЕО в общо 
количество, което се 
равнява на не по-
малко от:  

2016г. 

- 85% за ИУЕЕО, 
попадащо в 
категории 1 или 
10 от Приложение 
№1; 

- 80% за ИУЕЕО, 
попадащо в 
категории 3 или 4 
от Приложение 
№1;  

- 75% за ИУЕЕО, 
попадащо в 
категории 2, 5, 6, 
7, 8 или 9 от 
Приложение №1;  

- 80% за ИУЕЕО, 
попадащо в 
категории 1 или 10 
от Приложение №1; 

- 70% за ИУЕЕО, 
попадащо в 
категории 3 или 4 от 
Приложение №1;  

- 55% за ИУЕЕО, 
попадащо в 
категории 2, 5, 6, 7, 
8 или 9 от 
Приложение №1; 

- 80% за излезли от 
употреба 
газоразрядни лампи, 
попадащи в 
категория 5а от 
Приложение №1;  

Лицата, които 
пускат на пазара 
ЕЕО, предназначено 
за употреба в бита, 
осигуряват разделно 
събиране на 
ИУЕЕО, образувано 
в бита, в общо 
количество, което се 
равнява на не по-
малко от 4 
килограма на жител 
годишно, но не по-
малко от средното 
тегло на ИУЕЕО, 
събрано през трите 
предходни години, в 
зависимост от това, 
коя от тези 
стойности е по-
голяма. 
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- 41% от средното 
тегло на пуснатото 
на пазара ЕЕО 
през предходните 
три години 

2017г. 

- 48% от средното 
тегло на пуснатото 
на пазара ЕЕО 
през предходните 
три години; 

2018г. 

- Оползотворяване 
на не по-малко от 
85% за ИУЕЕО, 
попадащо в 
категории 1 или 4 
от Приложение 
№3;  

- Оползотворяване 
на не по-малко от 
80% за ИУЕЕО, 
попадащо в 
категория 2 от 
Приложение №3;  

- Оползотворяване 
на не по-малко от 
75% за ИУЕЕО, 
попадащо в 
категории 5 или 6 
от Приложение 
№3; 

- Подготовка за 
повторна употреба и 
рециклиране на не 
по-малко от 80% за 
ИУЕЕО, попадащо в 
категории 1 или 4 от 
Приложение №3;  

- Подготовка за 
повторна употреба и 
рециклиране на не 
по-малко от 70% за 
ИУЕЕО, попадащо в 
категория 2 от 
Приложение №3;  

- Подготовка за 
повторна употреба и 
рециклиране на не 
по-малко от 55% за 
ИУЕЕО, попадащо в 
категории 5 или 6 от 
Приложение №3;  

- За ИУЕЕО, 
попадащо в 
категория 3 от 
Приложение №3, се 
рециклират не по-
малко от 80%;  

- 55% от средното 
тегло на пуснатото 
на пазара ЕЕО 
през предходните 
три години; 

2019г. 

- 60% от средното 
тегло на пуснатото 
на пазара ЕЕО 
през предходните 
три години; 

2020г. 

- 65% от средното 
тегло на пуснатото 
на пазара ЕЕО 
през предходните 
три години в 
Република 
България; 

Излезли от 
употреба моторни 
превозни средства 
(ИУМПС) 

2016г. 

Минимум 95% от 
теглото на всяко 
ИУМПС, прието на 
площадки за 
събиране и 
съхраняване или в 
центрове за 
разкомплектоване; 

Минимум 85% от 
теглото на всяко 
ИУМПС, прието на 
площадки за събиране 
и съхраняване или в 
центрове за 
разкомплектоване; 

 

Отработени масла 
Ежегодно за всяка 
година 

Мин. 40% от 
количеството масла, 
пуснати на пазара 
през текущата 
година;  

  

Гуми 

 
Оползотворяване на 
не по-малко от: 

Регенериране и/или 
рециклиране на не по-
малко от: 

 

2016г. 

65% от 
количеството (в 
тонове) гуми, 
пуснати от тях на 
пазара през 
текущата година; 

30% от количеството 
гуми, пуснати на 
пазара през текущата 
година; 
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2017г. 

65% от 
количеството (в 
тонове) гуми, 
пуснати от тях на 
пазара през 
текущата година;  

35% от количеството 
гуми, пуснати на 
пазара през текущата 
година; 

 

2018г. 

65% от 
количеството (в 
тонове) гуми, 
пуснати от тях на 
пазара през 
текущата година; 

40% от количеството 
гуми, пуснати на 
пазара през текущата 
година; 

 

2019г. 

65% от 
количеството (в 
тонове) гуми, 
пуснати от тях на 
пазара през 
текущата година; 

45% от количеството 
гуми, пуснати на 
пазара през текущата 
година; 

 

2020г. 

65% от 
количеството (в 
тонове) гуми, 
пуснати от тях на 
пазара през 
текущата година; 

50% от количеството 
гуми, пуснати на 
пазара през текущата 
година; 

 

Портативни 
батерии и 
акумулатори 
(ПБА)  

2016г. и всяка 
следваща година 

  мин. 45% от 
пуснатите на пазара 
ПБА с изключване 
на ПБА, които са 
били пуснати на 
пазара, но са 
изнесени или 
изпратени от 
територията на 
страната; 

Автомобилни 
батерии и 
акумулатори 

Ежегодно за всяка 
година 

  Количество 
автомобилни НУБА, 
отговарящо на 
коефициент на 
събираемост, не по-
малък от 100% от 
количеството 
пуснати на пазара 
автомобилни 
батерии и 
акумулатори, като 
коефициентът на 
събираемост се 
изчислява съгласно 
приложение №3 от 
НБАНУБА; 

Индустриални 
батерии и 
акумулатори 

Ежегодно за всяка 
година 

  Количество 
индустриални 
НУБА независимо 
от химичния им 
състав и произход, 
отговарящо на 
коефициент на 
събираемост, не по-
малък от 25% от 
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количеството 
пуснати на пазара 
индустриални 
батерии и 
акумулатори, като 
коефициентът на 
събираемост се 
изчислява съгласно 
приложение №3 от 
НБАНУБА; 

НУБА  
Ежегодно за всяка 
година 

 - Рециклиране на не 
по-малко от 65% от 
теглото на 
материалите, 
съдържащи се в 
оловно-киселите 
батерии и 
акумулатори, и 
възможно най-
висока степен на 
рециклиране на 
оловото, което се 
съдържа в тях, като 
същевременно се 
избягват 
прекомерните 
разходи;  

- Рециклиране на не 
по-малко от 75% от 
теглото на 
материалите, 
съдържащи се в 
никел-кадмиевите 
батерии и 
акумулатори, и 
възможно най-
висока степен на 
рециклиране на 
кадмия, който се 
съдържа в тях, като 
същевременно се 
избягват 
прекомерните 
разходи;  

- Рециклиране на 50% 
от теглото на 
другите НУБА;  

 

3. Мерки за МРО, които ще се прилагат от страна на Общината 

Необходимостта на предложените мерки в настоящата подпрограма, произтича 
най-вече от развиващото се национално законодателство в сектор „Отпадъци“, 
националните политики и съществуващото състояние по управление на МРО в 
общината. В настоящата подпрограма са включени обособени мерки, които допринасят 
за постигането не само на целите на настоящата подпрограма, но чието изпълнение има 
пряко отношение за постигане изпълнението на оперативните цели на другите 
подпрограми, т.е тези мерки имат хоризонтален характер. Мерките условно могат да 
бъдат класифицирани, като инвестиционни и неинвестиционни мерки.  
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Включените мерки са обединени в следните ключови компоненти към 
оперативните цели и са насочени към:  

 Информационно осигуряване на дейностите за управление на МРО  

Включва въвеждане в електронната информационна система за управление на 
отпадъците в община Червен бряг, информация за: 

 Вид и количество на генерирани, третирани /рециклирани МРО в общината –
ИУЕЕО; НУБА; ИУГ; ИУМПС; отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти; 

 Организациите по оползотворяване, извършващи дейностите по събиране, 
транспортиране, третиране на разделно събраните МРО – ИУЕЕО; НУБА; 
ИУГ; ИУМПС; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; вкл. граници 
на обслужваните райони в общината – адрес и лице за контакт на фирмата; 

 График и регистър /места за разделно събиране на ИУЕЕО; НУБА; ИУГ; 
ИУМПС; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

 Организиране и управление на дейностите по събиране, транспортиране, 
съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на МРО 

 В бъдеще Общината може да разшири обхвата на системата за разделно 
събиране на ИУЕЕО, в т.ч. луминисцентни лампи и други лампи, съдържащи 
живак, като определи места за разполагане на съдовете за разделното им 
събиране в други населени места от общината. Чрез средствата за масова 
информация или на интернет страницата на общината, да бъде оповестено 
местоположението на РЦУО-Луковит, относно възможността за ползване на 
ЦР от населението на община Червен бряг; 

 В бъдеще Общината може да разшири обхвата на системата за разделно 
събиране на НУБА, чрез определяне на места и необходимите съдове за 
събиране на този поток МРО и в други населени места в общината. 
Посредством средствата за масова информация или на интернет страницата 
на общината или чрез обява, е необходимо да бъде оповестено 
местонахождението на местата за разполагане на съдовете за разделно 
събиране на НУБА в общината; 

 Сключване на договор с организация по оползотворяване на ИУМПС, 
относно организирането и управлението на дейностите по събиране, 
транспортиране, демонтиране, разкомплектоване, разрязване, преработване и 
рециклиране на тези МРО; 

 Необходимо е Общината да определи място/места за събиране на ИУМПС на 
територията на общината, като посредством средствата за масова информация 
или на интернет страницата на общината, обществеността е информирана за 
местоположението им и условията за приемане на тези МРО; 

 Сключване на договор с организация по оползотворяване, относно 
организирането и управлението на дейностите по събиране, транспортиране, 
съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла на 
територията на общината; 

 Осигуряване най-малко на едно място за събиране и смяна на отработени 
масла на територията на общината, като посредством средствата за масова 
информация или на интернет страницата на общината, обществеността е 
информирана за местоположението му и условията за приемане на тези МРО; 
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 Осъществяване на контролна дейност от страна на общината 

 Предаването на ИУЕЕО е на лицензирана фирма; 
 Недопускане изхвърлянето на ИУЕЕО в съдовете за смесени битови 

отпадъци; 
 Лицата, експлоатиращи системата за разделно събиране на ИУЕЕО и за 

предоставяне на информация; 
 Предаването на ИУМПС е на лицензирана фирма; 
 Ограничаване и свеждане до минимум на незаконното събиране, съхраняване 

и разкомплектоване на ИУМПС; 
 Въвеждане на ред при събиране на ИУМПС, които се намират върху 

държавна или общинска собственост; 
 Предаването на НУБА е на лицензирана фирма; 
 Недопускане изхвърлянето на НУБА в съдовете за смесени битови отпадъци; 
 Лицата, експлоатиращи системата за разделно събиране на НУБА и за 

предоставяне на информация; 
 Предаването на ИУГ е на лицензирана фирма; 
 Недопускане изхвърлянето на ИУГ в съдовете за смесени битови отпадъци; 
 Лицата, експлоатиращи системата за разделно събиране на ИУГ и за 

предоставяне на информация; 
 Предаването /събирането на отработени масла е на лицензирана фирма; 
 Спазване на изискванията, съгласно Наредбата на които трябва да отговарят 

местата за смяна на отработените моторни масла и площадките за 
предварително съхраняване на отработените масла и отпадъчните 
нефтопродукти на територията на общината; 

 Местата за смяна на масла по отношение правилното събиране и третиране на 
отработените масла, вкл. недопускане изхвърлянето им в съдове за други 
отпадъци, като контейнерите за ТБО или за отпадъци от опаковки и др.; 

 Провеждане на информационни кампании  

 Прилагане на системата за разделно събиране на МРО, чрез насърчаване 
населението да събира разделно МРО – ИУЕЕО; НУБА; ИУГ; ИУМПС; 
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с цел повишаване на 
общественото съзнание и култура, които предопределят до голяма степен 
чистотата на населените места в общината; 

 Редовно информиране обществеността за рисковете, свързани с 
неконтролираното разкомплектоване /обезвреждане на ИУМПС, части и 
компоненти от тях и възможностите за предаване на ИУМПС, което ще се 
осъществи чрез организиране на информационно-образователни кампани от 
страна на ООп с която общината е сключила договор; 

 Редовно информиране обществеността за рисковете, свързани с 
неконтролираното предварително третиране /обезвреждане на батерии и 
акумулатори, значението на символите, използвани за маркиране, 
изискванията при отделяне на батериите от уредите, където те са вградени и 
възможностите за участие в системите за събиране, която ще се осъществи 
чрез организиране на информационно-образователни кампани от страна на 
ООп с която общината е сключила договор; 

 Редовно информиране обществеността за рисковете, свързани с 
неконтролираното обезвреждане на отработените масла и възможностите за 
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смяна на отработени масла на територията на общината, което ще се 
осъществи чрез организиране на информационно-образователни кампани от 
страна на ООп с която общината е сключила договор; 

Изпълнението на включените в подпрограмата мерки ще допринесе за 
повишаване информационната обезпеченост на обществеността по въпросите свързани 
с управление на МРО на територията на община Червен бряг и постигнато 
екологосъобразно управление, чрез насърчаване разделното им събиране и подобряване 
качеството на събраните рециклируеми отпадъчни материали от МРО. Изпълнението 
на подпрограмата ще има като резултат и чиста и безопасна околна среда за жителите 
на общината. 
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План за действие към Подпрограмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространените отпадъци 
(МРО) 

Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на 
мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за 
населението и околната среда“ 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 

(лв.) 

Източници 
на 

финансира
не 

Срок за 
реали-
зация 

(година) 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Изпълнение на 
целите за 
рециклиране и 
оползотворяване на 
МРО 

     

Отпадъци от 
опаковки - 
ежегодно 56% от 
теглото на 
образуваните 
отпадъци от 
опаковки се 
оползотворяват; 
54,9% от теглото на 
образуваните 
отпадъци от 
опаковки се 
рециклират; 

ИУМПС - 2016г. и 
ежегодно след това 
мин. 95% от теглото 
на всяко ИУМПС, 
прието на площадки 
за събиране и 
съхраняване или в 
центрове за 
разкомплектоване се 
оползотворява; 
2016г. и ежегодно 
след това мин. 85% 
от теглото на всяко 
ИУМПС, прието на 
площадки за 
събиране и 
съхраняване или в 
центрове за 

Отпадъци от 
опаковки - 2020г. 
- 56% от теглото 
на образуваните 
отпадъци от 
опаковки се 
оползотворяват; 
2020г. - 54,9% от 
теглото на 
образуваните 
отпадъци от 
опаковки се 
рециклират; 

ИУМПС - 2020г. 
мин. 95% от 
теглото на всяко 
ИУМПС, прието 
на площадки за 
събиране и 
съхраняване или в 
центрове за 
разкомплектоване 
се оползотворява; 
2020г. - мин. 85% 
от теглото на 
всяко ИУМПС, 
прието на 
площадки за 
събиране и 
съхраняване или в 
центрове за 
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разкомплектоване се 
рециклира; 

ИУЕЕО - 2016г. 
разделно е събрано 
мин. 41% от 
средното тегло на 
пуснатото на пазара 
ЕЕО през 
предходните три 
години; 2017г. -
разделно е събрано 
мин. 48% от 
средното тегло на 
пуснатото на пазара 
ЕЕО през 
предходните три 
години; 2018г. - 
разделно е събрано 
мин. 55% от 
средното тегло на 
пуснатото на пазара 
ЕЕО през 
предходните три 
години; 2019г. - 
разделно е събрано 
мин. 60% от 
средното тегло на 
пуснатото на пазара 
ЕЕО през 
предходните три 
години; 

Отпадъци от 
отработени масла - 
ежегодно мин. 40% 
от количеството 
масла, пуснати на 
пазара през 
текущата година; 

разкомплектоване 
се рециклира; 

ИУЕЕО - 2020г. 
разделно е събрано 
мин. 65% от 
средното тегло на 
пуснатото на 
пазара ЕЕО през 
предходните три 
години; 

Отпадъци от 
отработени масла 
- 2020г. мин. 40% 
от количеството 
масла, пуснати на 
пазара през 
съответната 
година; 

Отпадъци от 
гуми - 2020г. 
оползотворено 
мин. 65% от 
количеството 
гуми, пуснати на 
пазара през 
предходната 
година; 
рециклирано е 
мин. 50% от 
количеството 
гуми, пуснати на 
пазара; 

Отпадъци от 
портативни 
батерии и 
акумулатори 
(ПБА) - 2020г. 
разделно са 
събрани мин. 45% 
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Отпадъци от гуми - 
ежегодно е 
оползотворено мин. 
65% от количеството 
гуми, пуснати на 
пазара през 
предходната година; 
2016г. - рециклирано 
е мин. 30% от 
количеството гуми, 
пуснати на пазара; 
2017г. - рециклирано 
е мин. 35% от 
количеството гуми, 
пуснати на пазара; 
2018г. - рециклирано 
е мин. 40% от 
количеството гуми, 
пуснати на пазара; 
2019г. - рециклирано 
е мин. 45% от 
количеството гуми, 
пуснати на пазара; 

Отпадъци от 
портативни 
батерии и 
акумулатори (ПБА) 
- 2016г. и всяка 
следваща година - 
разделно са събрани 
мин. 45% от 
пуснатите на пазара 
ПБА с изключване 
на ПБА, които са 
били пуснати на 
пазара, но са 
изнесени или 
изпратени от 
територията на 
страната; 

от пуснатите на 
пазара ПБА с 
изключване на 
ПБА, които са 
били пуснати на 
пазара, но са 
изнесени или 
изпратени от 
територията на 
страната; 

Отпадъци от 
автомобилни 
батерии и 
акумулатори - 
2020г. събрани са 
разделно 100% от 
пуснатите на 
пазара 
автомобилни 
батерии и 
акумулатори; 
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Отпадъци от 
автомобилни 
батерии и 
акумулатори - 
ежегодно са събрани 
разделно 100% от 
пуснатите на пазара 
автомобилни 
батерии и 
акумулатори; 

Информационно 
осигуряване на 
дейностите за 
управление на МРО 

Въвеждане на 
информация в ел. 
информационна 
система за управление 
на отпадъците в 
община Червен бряг, 
относно: 
- Вид и количество на 
генерирани, третирани 
/рециклирани МРО в 
общината – ИУЕЕО; 
НУБА; ИУГ; ИУМПС; 
отработени масла и 
отпадъчни 
нефтопродукти; 
- ООп извършващи 
дейностите по 
събиране, 
транспортиране, 
третиране на разделно 
събраните МРО –
ИУЕЕО; НУБА; ИУГ; 
ИУМПС; отработени 
масла и отпадъчни 
нефтопродукти; вкл. 
граници на 
обслужваните райони 
в общината – адрес и 
лице за контакт на 
фирмата; 
- График и регистър 
/места за разделно 

- Община 2016-2020г. Общината разполага 
с актуални данни в 
информационната си 
система за 
управлението на 
генерираните МРО; 
 
Общината поддържа 
график и регистър 
/места за разделно 
събиране на 
ИУЕЕО; НУБА; 
ИУГ; ИУМПС; 
отработени масла и 
отпадъчни 
нефтопродукти; 

Ежегодно от 2016г. - 
въвеждане и 
актуализиране на 
информацията за 
МРО, разделно 
събрани на 
територията на 
общината 

2020г. – събрани 
данни в 
информационната 
система на 
общината за 
управлението на 
разделно 
събраните МРО за 
всичките години 

Д-я „СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

ООп на 
МРО, с 
които 
общината 
има 
сключени 
договори 
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събиране на ИУЕЕО; 
НУБА; ИУГ; ИУМПС; 
отработени масла и 
отпадъчни 
нефтопродукти; 

Организиране и 
управление на 
дейностите по 
събиране, 
транспортиране, 
съхраняване, 
оползотворяване 
и/или обезвреждане 
на МРО 

Разширяване обхвата 
на системата за 
разделно събиране на 
на ИУЕЕО, в т.ч. 
луминесцентни лампи 
и други лампи, 
съдържащи живак и в 
други населени места 
и определяне на места 
за разполагане на 
съдовете за 
разделното им 
събиране 

- Община 2016-2018г. Освен в гр. Червен 
бряг и в други 
населени места на 
територията на 
общината има места 
със съдовете за 
разделно събиране 
на ИУЕЕО, в т.ч. 
луминесцентни 
лампи и други 
лампи, съдържащи 
живак; 
 
Чрез средствата за 
масова информация 
или на интернет 
страницата на 
общината, е 
оповестено 
местоположението 
на РЦУО-Луковит, 
относно 
възможността за 
ползване на ЦР от 
населението на 
община Червен бряг; 

2016-2018г. - бр. 
места, където са 
разположени 
съдовете за разделно 
събиране на ИУЕЕО, 
в т.ч. луминесцентни 
лампи и други 
лампи, съдържащи 
живак 

Навсякъде където 
е определено от 
общината са 
поставени съдове 
за разделно 
събиране на 
ИУЕЕО, в т.ч. 
луминесцентни 
лампи и други 
лампи, съдържащи 
живак 

Кмет, 
кметове на 
кметства 

ООп на 
ИУЕЕО 

Разширяване обхвата 
на системата за 
разделно събиране на 
НУБА в населени 
места в общината, в 
които не се е 
прилагало разделно 
събиране на този 
поток МРО и 
определяне на места и 
необходимите съдове 

- Община 2016-2018г. Включени са 
населени места на 
територията на 
общината, в които 
не се е прилагала 
системата за 
разделното им 
събиране (има места 
и необходими 
съдове за събиране 
на този поток МРО 

2016-2018г. - бр. 
места, където са 
разположени 
съдовете за разделно 
събиране на НУБА 

Навсякъде където 
е определено от 
общината са 
поставени съдове 
за разделно 
събиране на НУБА 

Кмет, 
кметове на 
кметства 

ООп на 
НУБА 
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за събиране на този 
поток МРО 

от ООп); 
 
Чрез средствата за 
масова информация 
или на интернет 
страницата на 
общината или чрез 
обява, е оповестено 
местонахождението 
на местата за 
разполагане на 
съдовете за разделно 
събиране на НУБА в 
общината; 

Организиране и 
управление на 
дейностите по 
събиране, 
транспортиране, 
демонтиране, 
разкомплектоване, 
разрязване, 
преработване и 
рециклиране на 
ИУМПС, събрани на 
територията на 
общината 

- Община  2016-2017г. Сключен договор с 
ООп на ИУМПС и 
прилагане на 
система за 
събирането им 

2016-2017г. – избор 
на ООп на ИУМПС 
и сключване на 
договор 

2020г. – 
изпълнение на 
договорните 
задължения на 
ООп на ИУМПС 

Кмет ООп на 
ИУМПС 

Определяне на 
място/места за 
събиране на ИУМПС 
на територията на 
общината 

- Община  2016-2017г. На територията на 
общината има 
отредени 
място/места за 
събиране на 
ИУМПС; 
 
Чрез средствата за 
масова информация 
или на интернет 
страницата на 
общината, 
обществеността е 
информирана за 
местоположението 

2016-2017г. – избор 
на място/места за 
събиране на 
ИУМПС 

2020г. – бр. места 
за събиране на 
ИУМПС 

Кмет, 
кметове на 
кметства 

ООп на 
ИУМПС 
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на мястото/местата и 
условията за 
приемане на 
ИУМПС; 

Организиране и 
управление на 
дейностите по 
събиране, 
транспортиране, 
съхраняване, 
оползотворяване и/или 
обезвреждане на 
отработените масла на 
територията на 
общината 

- Община 2016-2017г. Сключен договор с 
ООп на отработени 
масла и прилагане 
на система за 
събирането им 

2016-2017г. – избор 
на ООп на 
отработени масла и 
сключване на 
договор 

2020г. – 
изпълнение на 
договорните 
задължения на 
ООп на 
отработени масла 

Кмет ООп на 
отработени 
масла 

Осигуряване на място 
за събиране и смяна на 
отработени масла на 
територията на 
общината 

- Община 2016-2017г. На територията на 
общината има 
отредено място за 
събиране и смяна на 
отработени масла; 
 
Чрез средствата за 
масова информация 
или на интернет 
страницата на 
общината, 
обществеността е 
информирана за 
местоположението 
на мястото и 
условията за 
приемане на 
отработени масла; 

2016-2017г. – избор 
на място за събиране 
и смяна отработени 
масла 

2020г. – бр. места 
за събиране и 
смяна на 
отработени масла 

Кмет, 
кметове на 
кметства 

ООп на 
отработени 
масла 

Осъществяване на 
контролна дейност 
от страна на 
общината 

Предаването на 
ИУЕЕО е на 
лицензирана фирма 

- Община 2016-2020г. Прилагане на 
система за разделно 
събиране на ИУЕЕО, 
съгласно действащ 
договор с ООп 

Ежегодно 
осъществен контрол, 
относно спазване 
клаузите на 
договора и при 
незпазването им - 
сключване на нов 
договор с друга ООп 

2020г. - 
изпълнение на 
договорните 
задължения на 
ООп на ИУЕЕО 

Кмет ООп на 
ИУЕЕО 
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Недопускане 
изхвърлянето на 
ИУЕЕО в съдовете за 
смесени битови 
отпадъци 

- Община 2016-2020г. ИУЕЕО се събира 
разделно в 
отредените за целта 
съдове от ООп с 
която общината има 
сключен договор 

Ежегодно 
осъществен контрол 

2020г. - не се 
изхвърлят ИУЕЕО 
в съдовете за 
смесени битови 
отпадъци 

Кмет, 
кметове на 
кметства, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

 

Лицата, 
експлоатиращи 
системата за разделно 
събиране на ИУЕЕО и 
за предоставяне на 
информация 

- Община 2016-2020г. ООп на ИУЕЕО, 
изпълнява 
задълженията си 
съгласно сключения 
договор и редовно 
предоставя на 
общината 
необходимата и 
информация за 
разделно събраните 
количества ИУЕЕО, 
генерирани на 
територията на 
общината 

Ежегодно 
осъществен контрол 

Ежегодно до 
2020г. - общината 
разполага с 
информация за 
разделно 
събраните 
количества 
ИУЕЕО 

Кмет, 
кметове на 
кметства, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

 

Предаването на 
ИУМПС е на 
лицензирана фирма 

- Община 2016-2017г. След сключване на 
договор с ООп на 
ИУМПС, прилагане 
на система за 
събиране на 
ИУМПС 

2016-2017г. - 
сключване на 
договор с ООп на 
ИУМПС; 
 
Ежегодно 
осъществен контрол, 
относно спазване 
клаузите на 
договора и при 
незпазването им - 
сключване на нов 
договор с друга 
ООп; 

2020г. - 
изпълнение на 
договорните 
задължения на 
ООп на ИУМПС 

Кмет ООп на 
ИУМПС 

Ограничаване и 
свеждане до минимум, 
незаконното събиране, 
съхраняване и 
разкомплектоване на 

- Община 2016-2020г. ИУМПС се събират 
и предават на ООп с 
която общината има 
сключен договор 

Ежегодно 
осъществен контрол 

2020г. - в 
общината няма 
незаконно 
събиране, 
съхраняване и 

Кмет, 
кметове на 
кметства, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
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ИУМПС на 
територията на 
общината 

разкомплектоване 
на ИУМПС 

”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

Въвеждане на ред при 
събиране на ИУМПС, 
които се намират 
върху държавна или 
общинска собственост 

- Община 2016-2020г. В общината няма 
ИУМПС върху 
държавна или 
общинска 
собственост 

Ежегодно 
осъществен контрол 

2020г. - в 
общината няма 
ИУМПС върху 
държавна или 
общинска 
собственост 

Кмет, 
кметове на 
кметства, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология”“ 

 

Предаването на НУБА 
е на лицензирана 
фирма 

- Община 2016-2020г. Прилагане на 
система за събиране 
на НУБА, съгласно 
действащ договор с 
ООп 

Ежегодно 
осъществен контрол, 
относно спазване 
клаузите на 
договора и при 
незпазването им - 
сключване на нов 
договор с друга ООп 

2020г. - 
изпълнение на 
договорните 
задължения на 
ООп на НУБА 

Кмет ООп на 
НУБА 

Недопускане 
изхвърлянето на 
НУБА в съдовете за 
смесени битови 
отпадъци 

- Община 2016-2020г. НУБА се събират 
разделно в 
отредените за целта 
контейнери от ООп 
с която общината 
има сключен 
договор 

Ежегодно 
осъществен контрол 

2020г. - не се 
изхвърлят НУБА в 
съдовете за 
смесени битови 
отпадъци 

Кмет, 
кметове на 
кметства, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

 

Лицата, 
експлоатиращи 
системата за разделно 
събиране на НУБА и 
за предоставяне на 
информация 

- Община 2016-2020г. ООп на НУБА, 
изпълнява 
задълженията си 
съгласно сключения 
договор и редовно 
предоставя на 
общината 
необходимата и 
информация за 
разделно събраните 
количества НУБА, 

Ежегодно 
осъществен контрол 

Ежегодно до 
2020г. - общината 
разполага с 
информация за 
разделно 
събраните 
количества НУБА 

Кмет, 
кметове на 
кметства, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 
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генерирани на 
територията на 
общината 

Предаването на ИУГ е 
на лицензирана фирма 

- Община 2016-2020г. Прилагане на 
система за събиране 
на ИУГ, съгласно 
действащ договор с 
ООп 

Ежегодно 
осъществен контрол, 
относно спазване 
клаузите на 
договора и при 
незпазването им - 
сключване на нов 
договор с друга ООп 

2020г. - 
изпълнение на 
договорните 
задължения на 
ООп на ИУГ 

Кмет ООп на 
ИУГ 

Недопускане 
изхвърлянето на ИУГ 
в съдовете за смесени 
битови отпадъци 

- Община 2016-2020г. ИУГ се събират и 
предават на ООп, с 
която общината има 
сключен договор  

Ежегодно 
осъществен контрол 

2020г. - не се 
изхвърлят ИУГ в 
съдовете за 
смесени битови 
отпадъци 

Кмет, 
кметове на 
кметства, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

 

Лицата, 
експлоатиращи 
системата за разделно 
събиране на ИУГ и за 
предоставяне на 
информация 

- Община 2016-2020г. ООп на ИУГ, 
изпълнява 
задълженията си 
съгласно сключения 
договор и редовно 
предоставя на 
общината 
необходимата и 
информация за 
събраните 
количества ИУГ, 
генерирани на 
територията на 
общината 

Ежегодно 
осъществен контрол 

Ежегодно до 
2020г. - общината 
разполага с 
информация за 
събраните 
количества ИУГ 

Кмет, 
кметове на 
кметства, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

 

Предаването 
/събирането на 
отработени масла е на 
лицензирана фирма 

- Община 2016-2017г. След сключване на 
договор с ООп на 
отработени масла, 
прилагане на 
система за 
предаване /събиране 
на отработени масла 

2016-2017г. - 
сключване на 
договор с ООп на 
отработени масла; 
 
Ежегодно 
осъществен контрол, 
относно спазване 

2020г. - 
изпълнение на 
договорните 
задължения на 
ООп на 
отработени масла 

Кмет ООп на 
отработени 
масла 
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клаузите на 
договора и при 
незпазването им - 
сключване на нов 
договор с друга 
ООп; 

Спазване на 
изискванията, 
съгласно Наредбата на 
които трябва да 
отговарят местата за 
смяна на отработените 
моторни масла и 
площадките за 
предварително 
съхраняване на 
отработените масла и 
отпадъчните 
нефтопродукти на 
територията на 
общината 

- Община 2016-2020г. Местата за смяна на 
отработените 
моторни масла и 
площадките за 
предварително 
съхраняване на 
отработените масла 
и отпадъчните 
нефтопродукти на 
територията на 
общината, отговарят 
на необходимите 
законови изисквания 

Ежегодно 
осъществен контрол 

До 2020г. - няма 
наложени санкции 
от страна на 
контролните 
органи 

Кмет, 
кметове на 
кметства, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

РИОСВ - 
Плевен 

Местата за смяна на 
масла по отношение 
правилното събиране 
и третиране на 
отработените масла, 
вкл. недопускане 
изхвърлянето им в 
съдове за други 
отпадъци, като 
контейнерите за ТБО 
или за отпадъци от 
опаковки и др. 

- Община 2016-2020г. Събирането на 
отработените масла 
се осъществява в 
отредените от 
общината места за 
смяна на масла; 
 
Отработените масла 
се събират и 
предават на ООп, с 
която общината има 
сключен договор; 

Ежегодно 
осъществен контрол 

2020г. - не се 
изхвърлят 
отработени масла 
в контейнерите за 
ТБО или за 
отпадъци от 
опаковки и др. 

Кмет, 
кметове на 
кметства, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

 

 

Провеждане на 
информационни 
кампании 

Прилагане на 
системата за разделно 
събиране на МРО, 
чрез насърчаване 
населението да събира 
разделно МРО –
ИУЕЕО; НУБА; ИУГ; 
ИУМПС; отработени 
масла и отпадъчни 

В рамките 
на 
ежегодните 
бюджети за 
информаци
онни 
кампании 
на ООп на 
МРО с 

ООп на 
съответния 
поток МРО 

2016-2020г. Проведени 
информационни 
кампании за 
разделно събиране 
на МРО; 
 
Повишена 
информираност на 
населението и в 

Брой реализирани 
информационни 
кампании за 
разделно събиране 
на МРО 

Ежегодно до 
2020г. проведени 
информационни 
кампании от ООп 
на МРО, с която 
общината има 
сключен договор 

ООп на МРО 
с които 
общината 
има 
сключени 
договори 

Община 
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нефтопродукти които 
общината 
има 
сключени 
договори 

общината се прилага 
разделно събиране 
на МРО – ИУЕЕО; 
НУБА; ИУГ; 
ИУМПС; 
отработени масла и 
отпадъчни 
нефтопродукти; 
 
Повишено 
обществено 
съзнание и култура; 

Редовно информиране 
обществеността за 
рисковете свързани с 
неконтролираното 
разкомплектоване 
/обезвреждане на 
ИУМПС, части и 
компоненти от тях и 
възможностите за 
предаване на ИУМПС 
на ООп, с която 
общината има 
сключен договор 

В рамките 
на 
ежегодните 
бюджети за 
информаци
онни 
кампании 
на ООп на 
ИУМПС  

ООп на 
ИУМПС 

2016-2020г. След сключване на 
договор с ООп на 
ИУМПС, проведени 
информационни 
кампании за 
предаване на 
ИУМПС на ООп; 
 
Населението е 
информирано за 
рисковете с 
неконтролираното 
разкомплектоване 
/обезвреждане на 
ИУМПС, части и 
компоненти от тях и 
предава ИУМПС на 
ООп, с която 
общината има 
сключен договор; 

Брой реализирани 
информационни 
кампании за 
предаване на 
ИУМПС на ООп 

До 2020г. - 
проведени са 1 бр. 
информационни 
кампании от ООп 
на ИУМПС, с 
която общината 
има сключен 
договор 

ООп на 
ИУМПС, с 
която 
общината 
има сключен 
договор 

Община 

Редовно информиране 
обществеността за 
рисковете свързани с 
неконтролираното 
предварително 
третиране 
/обезвреждане на 
батерии и 
акумулатори, 
значението на 

В рамките 
на 
ежегодните 
бюджети за 
информаци
онни 
кампании 
на ООп на 
НУБА 

ООп на 
НУБА 

2016-2020г. Проведени 
информационни 
кампании за 
разделно събиране и 
предаване на НУБА 
на ООп; 
 
Населението е 
информирано за 
рисковете с 

Брой реализирани 
информационни 
кампании за 
разделно събиране и 
предаване на НУБА 
на ООп 

До 2020г. - 
проведени са 2 бр. 
информационни 
кампании от ООп 
на НУБА, с която 
общината има 
сключен договор 

ООп на 
НУБА, с 
която 
общината 
има сключен 
договор 

Община 
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символите, 
използвани за 
маркиране, 
изискванията при 
отделяне на батериите 
от уредите, където те 
са вградени и 
възможностите за 
участие в системите за 
разделно събиране на 
ООп, с която 
общината има 
сключен договор 

неконтролираното 
обезвреждане на 
батерии и 
акумулатори, 
значението на 
символите, 
използвани за 
маркиране, 
изискванията при 
отделяне на 
батериите от 
уредите, където те са 
вградени и 
възможностите за 
участие в системите 
за разделно 
събиране на ООп, с 
която общината има 
сключен договор; 

Редовно информиране 
обществеността за 
рисковете свързани с 
неконтролираното 
обезвреждане на 
отработените масла и 
възможностите за 
смяна на отработени 
масла на територията 
на общината 

В рамките 
на 
ежегодните 
бюджети за 
информаци
онни 
кампании 
на ООп на 
отработени 
масла 

ООп на 
отработени 
масла 

2016-2020г. След сключване на 
договор с ООп на 
отработени масла, 
проведени информ. 
кампании за смяна 
на отработените 
масла на 
територията на 
общината и 
предаването им на 
ООп; 
 
Населението е 
информирано за 
рисковете с 
неконтролираното 
обезвреждане на 
отработените масла 
и възможностите за 
смяна на отработени 
масла на 
територията на 
общината; 

Брой реализирани 
информационни 
кампании за 
предаване на 
отработени масла на 
ООп 

До 2020г. - 
проведени са 1 бр. 
информационни 
кампании от ООп 
на отработени 
масла, с която 
общината има 
сключен договор 

ООп на 
отработени 
масла, с 
която 
общината 
има сключен 
договор 

Община 
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V.6. Подпрограма с мерки за подобряване управлението на другите 
потоци отпадъци (вкл. утайки от ПСОВ, опасни битови отпадъци и 
др.) и намаляване на риска за околната среда от депата за отпадъци 

Към специфичните потоци отпадъци се отнасят: 
 Масово разпространени отпадъци (МРО) – разгледани в Подпрограма 5; 
 Отпадъци, съдържащи ПХБ/ПХТ; 
 Утайки от ПСОВ; 
 Медицински и биологични отпадъци; 

Отделен поток отпадъци са опасните отпадъци, образувани от домакинствата.  

В настоящата подпрограма са разгледани мерките, приложими към 
управлението на другите потоци специфични отпадъци - ПХБ/ПХТ, утайки от ПСОВ и 
отпадъци от лечебни и здравни заведения, както и приложимите мерки за управление 
на опасни отпадъци, образувани от домакинствата. 

1. Специфични потоци отпадъци 
1.1. Отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили и полихлорирани 

терфенили (ПХБ/ПХТ) 

Съгласно Директива 96/59/ЕО за обезвреждането на ПХБ и ПХТ (ОВ на ЕС L 
243/24.09.1996), Р България има задължението да изведе от експлоатация електрическо 
оборудване (трансформатори и кондензатори), съдържащо ПХБ и неговото 
обезвреждане до 31.12.2010г. За тази цел страната трябва да извърши инвентаризация 
на това оборудване с обем по-голям от 5 дм3 и да въведе изисквания за 
екологосъобразното обезвреждане на ПХБ. 

Съгласно приетата през март 2006г. «Наредба за изискванията за реда и начина 
за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането 
и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, 
съдържащи полихлорирани бифенили», МОСВ разработи „Указания за 
инвентаризация, маркиране и почистване на оборудване, съдържащо ПХБ, както и за 
третиране и транспортиране на отпадъци, съдържащи ПХБ”. Указанията и 
Наредбата са публично достъпни на интернет страницата на МОСВ. В тази връзка е 
създадена и база данни, съдържаща информация за оборудването, съдържащо ПХБ, 
която се поддържа в МОСВ. Също така Министерството поддържа на сайта си рубрика 
с най-често задавани въпроси във връзка с изпълнението на Наредбата. 

В страната действа актуализиран «Национален план за действие по управление 
на устойчивите органични замърсители в Република България, 2012-2020г.» Той 
разглежда подробно текущото положение с електрическото оборудване, съдържащо 
ПХБ, в страната, проблемите и последващите мерки и дейности по отношение на 
обезвреждането на това оборудване. 

През 2013г. процесът на извеждане от експлоатация и предаване за 
обезвреждане на трансформатори, съдържащи ПХБ е приключил и в Р България няма 
такива, съдържащи ПХБ. 

На територията на община Червен бряг няма отпадъци, съдържащи 
полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили. 
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1.2. Утайки от ПСОВ 

Утайките представляват органичен продукт, който се получава в резултат на 
пречистването на отпадъчни води след утаяването на остатъчните вещества. Те се 
генерират при отделянето на тези остатъчни продукти по време на различните етапи в 
процеса на пречистване на отпадъчните води. 

Утайките съдържат ценни за земеделието съставки (сред които органични 
вещества, азот, фосфор, калий, и в по-малка степен, калций, сяра и магнезий), но също 
така те могат да съдържат и замърсители, които обикновено включват тежки метали, 
органични замърсители и 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. 

Мерки за утайки от ПСОВ 

В община Червен бряг има изградена нова ПСОВ, която е въведена в 
експлоатация в края на 2015г. ПСОВ Червен бряг няма изготвена „Програма за 
управление на утайките”, която е необходимо да бъде съобразена с техническите и 
инфраструктурни възможности (напр. по отношение на количеството на образуваните 
утайки, земеделските дейности, съществуващите в момента съоръжения), както и с 
наличните възможности в страната за тяхното оползотворяване и обезвреждане. 

Включените мерки в подпрограмата са обединени в следния ключов компонент 
към оперативните цели и са насочени към: 

 Информационно осигуряване на дейностите за управление на утайките в 
община Червен бряг 

В тази насока е необходимо, общината да поддържа база данни в електронната 
информационна система за управление на отпадъците, относно количеството на 
генерираните /депонирани на РД на РЦУО-Луковит /оползотворени утайки. 

1.3. Медицински и биологични отпадъци 

 
Медицинските и биологичните отпадъци се генерират в лечебните и здравни 

заведения като клиники, болници, центрове за спешна медицинска помощ, патологични 
заведения като клиники, болници, центрове за спешна медицинска помощ, патологични 
отделения, центрове за трансфузионна хематология, лечебните заведения за 
стационарна психична помощ, домовете за медико-социални грижи, тъканни банки, 
диализни центрове, диспансери, хосписи и всички лечебни заведения за извънболнична 
помощ, медицински изследователски центрове и институти.  

Управлението на отпадъците от лечебни и здравни заведения е уредено основно 
чрез „Закона за управление на отпадъците“ и „Наредбата за изискванията за 
третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци“, както и чрез 
други нормативни актове за класификация на отпадъците, определящи изискванията 
към площадките за третиране на отпадъци и т.н. С „Наредба №1 от 09.02.2015г. за 
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изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на 
територията на лечебните и здравните заведения“, (издадена от министъра на 
здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр.13 от 
17.02.2015г.) се определят изискванията към дейностите по събиране и третиране на 
отпадъци на територията на лечебните заведения по чл.8, 9 и 10 от Закона за лечебните 
заведения и здравните заведения по чл.21 от Закона за здравето. 

Съгласно действащата нормативна уредба, във всяко лечебно заведение, 
отпадъците се разделят на мястото на тяхното образуване на опасни и такива, които 
нямат характер на опасни отпадъци (неопасни). Обезвреждането на опасните отпадъци 
се извършва чрез изгаряне или обеззаразяване (автоклавиране, микровълново 
облъчване, обработка с дезинфектанти и др.) с последващо депониране. 

Лечебните заведения в страната имат сключени договори за транспортиране, 
предаване и последващо третиране на медицински и биологични отпадъци с фирми, 
които имат разрешителни за осъществяване на подобна дейност. Поради специфичните 
си характеристики традиционният метод за обезвреждане на отпадъците от лечебни и 
здравни заведения е изгарянето. Основното съоръжение за изгаряне на инфекциозни 
отпадъци в страната се стопанисва от ПУДООС и е разположено на територията на 
УМБАЛ „Александровска“ ЕАД в София. Някои от лечебните заведения третират 
отпадъците в собствени съоръжения автоклавиране или микровълново обеззаразяване. 

Съгласно „Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.“ са 
предложени следните мерки по отношение на отпадъците от лечебни и здравни 
заведения в страната, както следва: 

 Към настоящият момент в страната няма изграден специализиран регистър, 
съдържащ информация, относно актуалното състояние на функциониращи 
съоръжения, както и техния капацитет. С цел оптимизиране на процесите, 
свързани с управлението на отпадъците от лечебни и здравни заведения, е 
необходимо създаването на специализирана база данни и включването й към 
бъдещата интегрирана информационна система за управление на отпадъците; 

 За постигане на ефективно управление на отпадъците от лечебни и здравни 
заведения е необходимо активно участие на браншови организации в сектора 
като Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България; 

Съгласно принципа „замърсителят плаща”, болниците и другите лечебни и 
здравни заведения са отговорни за безопасното управление на образуваните отпадъци в 
резултат на тяхната дейност. Депонирането на инфекциозни отпадъци е забранено от 
националното законодателство.  

Мерки за медицински и биологични отпадъци 

Медицински и биологични отпадъци на територията на общината се генерират 
основно от „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг” ЕООД и „ДКЦ 
I – Червен бряг” ЕООД. Поради липса на собствено съоръжение за обезвреждане на 
болничните отпадъци на територията на болничните заведения в общината, тези 
отпадъци, класифицирани съгласно „Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на 
отпадъците” се събират на отделно място в болничното заведение и в последствие се 
транспортират и предават до съоръжението за обезвреждане на болнични отпадъци в 
гр. София за последващо третиране. 

Включените мерки в подпрограмата са обединени в следния ключов компонент 
към оперативните цели и са насочени към: 

 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

171 

 

 Информационно осигуряване на дейностите за управление на 
медицинските и биологичните отпадъци в община Червен бряг 

В нази насока е необходимо, общината да поддържа база данни в електронната 
информационна система за управление на отпадъците, относно: 

 Уточняване и картотекиране на лечебните и здравните заведения 
разположени на територията на общината, които генерират медицински и 
биологични отпадъци, като се обърне специално внимание на 
новосъздадените ветеринарни лечебници и хосписи. В картотекирането ще 
бъде включено: 
- Адрес /местоположение на лечебното заведение; 
- Съдебна регистрация на лечебното заведение (по Търговския закон, Закон 

за кооперациите и други); 
- Вида на собствеността (общинска, държавна, смесена, частна), като се 

посочва процентното участие на общината /държавата; 
- Количества и видове отпадъци, които се генерират от съответното лечебно 

заведение, съгласно Приложение №1 - Списък на отпадъците от „Наредба 
№2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците“ (обн., ДВ, бр.66 от 
08.08.2014г.); 

2. Опасни отпадъци 

 

Определение за „опасни отпадъци” - отпадъците, които притежават едно или 
повече опасни свойства, посочени в Приложение №3 на ЗУО (§1, т.12 от 
Допълнителните разпоредби на ЗУО, Обн., ДВ, бр.53/13.07.2012г., изм. ДВ. бр.98/28 
Ноември 2014г.). 

Предварително третиране на опасните отпадъци - предварителното 
третиране, цели подготовката на отпадъците за последващото им оползотворяване или 
обезвреждане. Това е процес (физичен, химичен или биологичен процес, включително 
сортиране), който променя характеристиките на отпадъците с цел да се намалят техните 
обеми или опасни свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да се 
повиши оползотворяемостта им (§1, т.25 от Допълнителните разпоредби на Наредба 
№6, обн., ДВ, бр.80/13.09.2013г.). 

Голям процент от изхвърлените битови отпадъци от домакинствата, ако 
правилно са третирани не представляват опасност за здравето на човека и 
обкръжаващата го среда. Има обаче процент битови отпадъци, в чийто състав, 
количество или свойства се намират вещества, които носят опасност на човека и 
природата, т. нар. опасни отпадъци, които ако не бъдат обезвредени могат сериозно да 
замърсят природата и да застрашат човешкото здраве. Намаляването на количеството 
образувани опасни отпадъци следва да бъде насърчавано с оглед опазване на 
природните ресурси и минимизиране на отрицателните последици от образуването и 
управлението на опасните отпадъци върху човешкото здраве и околната среда. 

В страната през годините в резултат на нормативното регламентиране и 
осъществявания контрол за управление на масово разпространените отпадъци е 
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увеличен и дела на предадените за оползотворяване опасни отпадъци, които са 
получени след предварителното третиране на негодни за употреба оловно-кисели 
акумулатори, ИУМПС и ИУЕЕО. 

2.1. Негодни за употреба пестициди 

Пестицидите са токсични химични вещества и някои от тях трудно се 
разграждат, натрупват се в организма и в хранителната верига и се прехвърлят от 
въздуха, водата и мигриращите биологични видове, като по този начин се отлагат 
(депонират) на разстояние от мястото на тяхното освобождаване. В резултат на това е 
наложена забрана за използването на някои от тях и включването им в списъка на 
устойчивите органични замърсители. 

Негодните за употреба пестициди са опасни отпадъци (§1, т.12 от 
допълнителните разпоредби ЗУО) и се класифицират, като опасни отпадъци в Списъка 
на отпадъците съгласно наредбата по чл.3, ал.1 на ЗУО. 

Проблемите със залежалите пестициди възникват в страната след 1990г., в 
резултат на ликвидиране на бившите ТКЗС и АПК. Наличието на негодни за употреба 
пестициди, както и такива, които се съхраняват на изоставени или необезопасени места, 
представлява риск за околната среда и човешкото здраве, което налага и 
предприемането на необходимите мерки за тяхното окончателно обезвреждане. 

Съгласно данни на ИАОС залежалите пестициди в страната са от 7 416 тона през 
2001г., които нарастват на 14 471 тона през 2012г., като се съхраняват в 357 
централизирани и общински склада, както и в 1965 херметично затворени 
стоманобетонни контейнери (т.нар. Б-Б кубове). Б-Б кубовете са с размери 195x195x195 
см и ефективен капацитет на съхраняване от 5 м3 и 150 години жизнен цикъл на 
съхраняване, съгласно сертификата за защита на патентовани технологии, издаден от 
българска институция за патентоване. Обезопасените количества залежали пестициди, 
съхранявани в Б-Б-кубове в страната, са се увеличили многократно - от едва 1 851 тона 
през 2001г. на 7 771 тона през 2012г. 

Политика на МОСВ, инициативи и проекти, целящи решаване на проблема 
в страната - в „Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 
за периода 2009-2013г.“ е изложена националната политика за управление на негодните 
за употреба пестициди в страната. Досегашната практика за съхраняване на пестициди 
в стоманобетонни контейнери (Б-Б кубове) трябва да се прекрати, предвид нейния 
временен характер. Налице е необходимост от последващи грижи за тяхното 
съхраняване, като охрана и мониторинг, както и осигуряване на последващи действия 
за окончателното им обезвреждане. Това от своя страна оскъпява крайната цена за 
обезвреждане на пестицидите. В тази връзка с решение на УС на ПУДООС от 
26.08.2009г. беше преустановено отпускането на средства от ПУДООС за проекти за 
съхранение на негодните за употреба пестициди в Б-Б кубове. 

Към момента, тъй като в страната няма подходящи съоръжения и възможност за 
крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди, обезвреждането им е в 
лицензирани инсталации в държави от Европейския съюз. 

МОСВ кандидатства с проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за 
употреба пестициди и други препарати за растителна защита” пред Швейцарската 
конфедерация за финансова подкрепа за предприемане на действия за обезвреждане на 
пестицидите с изтекъл срок на годност, съхранени по начин, който е рисков за околната 
среда. Проектът е одобрен за изпълнение по Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество с изпълнителна агенция ПУДООС. В тази връзка на 21.04.2015г. е 
подписано споразумение между Конфедерация Швейцария и Република България за 
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изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба 
пестициди и други препарати за растителна защита“, който цели осигуряване на 
екологосъобразно обезвреждане на 4 388 тона негодни за употреба пестициди и други 
препарати за растителна защита в 216 склада за съхранение на територията на страната. 
Дейностите по проекта включват преопаковане, временно съхранение, износ с цел 
обезвреждане и саниране на складове и терени, където се съхраняват пестициди. 
Срокът за изпълнение на проекта е за период 2012-2019г. По този начин за страната ще 
се реши проблема с обезвреждането на негодните за употреба пестициди, без да се 
обхващат съхраняваните в Б-Б кубове пестициди. 

На територията на община Червен бряг има излезли от употреба опасни 
отпадъци (пестициди), които се съхраняват безопасно по различни начини (загробени, 
събрани в бетонна шахта в земята или в сграда), намиращи се в землището на с. 
Радомирци, с. Бресте, с. Девенци, с. Сухаче, с. Реселец, с. Ракита, гр. Койнаре и гр. 
Червен бряг. Количеството им е 35,6 тона прахообразни и 3 020 литра течни препарати. 
Общината има потвърждение от ПУДООС, че е включена в по-горе споменатия проект, 
относно обезвреждането на наличните на територията й пестициди. 

Складове за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна 
защита (ПРЗ) на територията на община Червен бряг 

Населено 
място 

Местоположение - 
ПИ /местност 

/площ 

Собственост 
/начин на трайно 
ползване на ПИ 

Начин на 
съхранение на 

ПРЗ 

Количество 

(кг) (литри) 

с. Радомирци ПИ №290016,  
м. „Мерата“,  
0.551 дка 

Държавна - частна, 
начин на трайно 
ползване 
„Стопански двор“ 

Загробени, ПРЗ - 
смесени с 
неустановен 
характер 

4 000  

с. Бресте ПИ №159027,  
м. „Шосето“, 2.214 
дка 

Държавна - частна, 
начин на трайно 
ползване 
„Стопански двор“ 

Събрани в бетонна 
шахта (в земята) 
на бивше 
противопожарно 
депо, разположено 
в рамките на 
стопанския двор 

  

ПРЗ – твърди 
(прахообразни) 

1 000  

ПРЗ - смесени с 
неустановен 
състав 

500  

с. Девенци ПИ №262016,  
м. „Барището“, 
2.455 дка 

Държавна - частна, 
начин на трайно 
ползване 
„Стопански двор“ 

Събрани в сграда, 
разположена в 
рамките на 
стопанския двор 

  

ПРЗ – твърди 
(прахообразни) 1 400  

ПРЗ – течни, 
смесени с 
неустановен 
състав 

 1 200 
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с. Сухаче ПИ №162051,  
м. „Барата“, 0.559 
дка 

Държавна - частна, 
начин на трайно 
ползване 
„Стопански двор“ 

Събрани в сграда, 
разположена в 
рамките на 
стопанския двор; 
ПРЗ – твърди 
(прахообразни) – 
смесени с 
неустановен 
състав 

1 500  

с. Реселец ПИ №227012,  
м. „Бръглеш“, 5.179 
дка 

Държавна - частна, 
начин на трайно 
ползване 
„Стопански двор“ 

Събрани в сграда, 
разположена в 
рамките на 
стопанския двор 

  

ПРЗ – твърди 
(прахообразни) 

7 200  

ПРЗ - течни 
смесени с 
неустановен 
състав 

 820 

с. Ракита ПИ №140007,  
м. „Под канала“, 
0.433 дка 

Държавна - частна 
(на „Държавен 
поземлен фонд”), 
начин на трайно 
ползване 
„Стопански двор“ 

Събрани в сграда, 
разположена в 
рамките на 
стопанския двор 

  

ПРЗ – твърди 
(прахообразни)  

2 000  

ПРЗ – течни, 
смесени с 
неустановен 
състав 

 1 000 

гр. Койнаре ПИ №000625,  
м. „Дола“, 131.444 
дка 

Общинска 
публична, начин на 
трайно ползване 
„Пасище, мера“ 

Загробени на 
площадка на 
бивше летище; 
ПРЗ – твърди 
(прахообразни) – 
смесени с 
неустановен 
състав 

15 000  

гр. Червен 
бряг 

ПИ №072009,  
м. „Кръстопътя“, 
51.705 дка 

Собственост на 
„Таврос 
Интернешънъл” 
ООД, начин на 
трайно ползване 
„Животновъдна 
ферма“ 

Загробени, 
покрити с 
полиетилен в 
циментова шахта 
на бившия 
свинекомплекс; 
ПРЗ – твърди 
(прахообразни) – 
смесени с 
неустановен 
състав 

3 000  

ОБЩО: 35 600 3 020 

2.2. Опасни отпадъци, образувани от домакинствата 

В общините част от опасните отпадъци, образувани от домакинствата се 
управлява чрез схемата “отговорност на производителя”, като НУБА (оловно-кисели 
акумулатори), ИУМПС и ИУЕЕО. За тях е предвидено в ЗУО и подзаконовите му 
нормативни актове да се събират и рециклират от ООп. В тази насока общината е 
сключила договори с ООп на МРО – НУБА и ИУЕЕО. 
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Съгласно разпоредбите на чл.19, ал.3, т.9 и т.11 на ЗУО, кметът на общината 
отговаря за: 

 Организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън 
обхвата на наредбите по чл.13, ал.1 и предаването им за оползотворяване 
и/или обезвреждане; 

 Осигуряване 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;  

Възможните опасни отпадъци, които са образувани от домакинствата и чието 
управление е отговорност на Общината са например: опаковки, съдържащи опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества; разтворители; киселини; основи; 
фотографски химически вещества и препарати; пестициди; флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, съдържащи живак (без живак съдържащи лампи); бои, масла, 
лепила/адхезиви и смоли съдържащи опасни вещества; перилни и почистващи 
препарати, съдържащи опасни вещества; цитотоксични и цитостатични лекарствени 
продукти. 

Мерки за опасни отпадъци, образувани от домакинствата 

На територията на община Червен бряг не се извършва разделно събиране на 
опасни отпадъци от домакинства (напр. газоразрядни лампи, живак и съдържащи живак 
уреди, лакове и бояджийски материали, домакински препарати, химикали, 
фармацевтични продукти с изтекъл срок на годност и т.н). Общината не е сключила 
договор с ООп, извършваща услуги по събиране, транспортиране, опаковка за 
безопасно транспортиране, последващо третиране и обезвреждане на разделно събрани 
опасни отпадъци от домакинствата. Но в тази насока са предприети някои мерки от 
страна на общината, като на 29.12.2014г. е сключен договор с фирма „Палмекс-03” 
ЕООД, гр. Червен бряг, притежаваща разрешение по чл.35 от ЗУО за осигуряване на 
площадка на територията на общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата – вкл. и опасни отпадъци, т.е общината е осигурила 
площадка за безвъзмездно предаване от населението на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, без за това общината да изисква допълнително заплащане от 
населението. Срокът на действие на договора е 5 години. Също така населението на 
община Червен бряг може да ползва ЦР, разположен на РЦУО-Луковит, който 
обслужва общините Луковит, Тетевен, Червен бряг, Роман и Ябланица. На ЦР на 
РЦУО-Луковит има 2 бр. товарни контейнери ролков тип за временно складиране на 
опасни отпадъци от бита (батерии, луминесцентни лампи, масла и др.), където 
домакинствата могат да оставят тези отпадъци. 

Включените мерки в подпрограмата са обединени в следните ключови 
компоненти към оперативните цели и са насочени към: 

 Организиране и управление на дейностите по събиране, транспортиране, 
съхраняване, обезвреждане на опасни отпадъци, образувани от 
домакинствата 

Чрез средствата за масова информация или на интернет страницата на общината 
или чрез обява е необходимо да се оповести местоположението на РЦУО-Луковит (ЦР), 
поради възможността да се ползва от населението на община Червен бряг. 
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 Информационно осигуряване на дейностите за управление на опасните 
отпадъци, образувани от домакинствата в община Червен бряг 

В нази насока е необходимо, общината да поддържа база данни в електронната 
информационна система за управление на отпадъците, относно: 

 Вид и количество на предадените опасни отпадъци, образувани от 
домакинствата, събрани на площадката за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата, която се управлява от фирма 
„Палмекс-03” ЕООД; 

 Вид и количество на генерирани /третирани опасни отпадъци, образувани от 
домакинствата, събрани в ЦР на РЦУО-Луковит, предадени от населението на 
община Червен бряг; 

 Фирмата, управляваща площадката за безвъзмездно предаване от населението 
на разделно събрани отпадъци от домакинствата (вкл. опасни отпадъци) – 
адрес и лице за контакт на фирмата; 

 Регистър /места за разделно събиране на опасни отпадъци, образувани от 
домакинствата; 

 Осъществяване на контролна дейност от страна на общината 

Общината ще контролира спазването на изискванията за площадките за 
предварително съхраняване на опасни отпадъци (напр. площадката за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани опасни отпадъци от домакинствата, която се управлява 
от фирма „Палмекс-03” ЕООД), като например: 

 Площадата трябва да е обозначена с ясни надписи за предназначението на 
площадката и вида на отпадъците, които се съхраняват; 

 На площадката трябва да има наличност на абсорбенти (трици, пясък и др.) за 
задържане и ограничаване на евентуални разливи от течни отпадъци; 

 Опасните отпадъци се събират и съхраняват в добре затварящи се 
стационарни или превозими съдове, изготвени от материали, които не могат 
да взаимодействат с отпадъците; 

 Съдовете се обозначават с добре видими надписи „опасен отпадък”, код и 
наименование на отпадъка; 

 Провеждане на информационни кампании 

За информиране на обществеността, относно прилагането на системата за 
разделно събиране на опасни отпадъци, образувани от домакинствата ще бъде 
необходимо и редовно общината да провежда информационни кампании. 
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План за действие към Подпрограмата за подобряване управлението на другите потоци отпадъци (вкл. утайки от ПСОВ, опасни битови 
отпадъци и др.) и намаляване на риска за околната среда от депата за отпадъци 

Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на 
мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за 
населението и околната среда“ 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 

(лв.) 

Източници 
на 

финансира
не 

Срок за 
реали-
зация 

(година) 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорни 
институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Информационно 
осигуряване на 
дейностите за 
управление на 
утайките в община 
Червен бряг 

Въвеждане на 
информация в ел. 
информационна 
система за 
управление на 
отпадъците в община 
Червен бряг, относно: 
- количество на 
генерирани 
/депонирани на РД на 
РЦУО-Луковит 
/оползотворени 
утайки; 
- информация за 
оператора на ПСОВ-
Червен бряг - адрес и 
лице за контакт; 

- Община 2016-2020г. Общината разполага 
с актуални данни в 
информационната си 
система за 
управление на 
утайките от ПСОВ –
Червен бряг, 
относно 
количеството на 
генерираните 
/депонирани на РД 
на РЦУО-Луковит 
/оползотворени 
утайки 

Ежегодно от 2016г. - 
въвеждане и 
актуализиране на 
информацията  за 
утайките от ПСОВ –
Червен бряг 

2020г. – събрани 
данни в 
информационната 
система на общината 
за управлението 
утайките за всичките 
години 

Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвестит
орски 
контрол – 
стр. и 
екология” 

ВиК 
оператор 

Информационно 
осигуряване на 
дейностите за 
управление на 
медицинските и 
биологичните 
отпадъци в община 
Червен бряг - 
картотекиране и 
данни в ел. 
информационна 
система за 
управление на 
отпадъците 

Уточняване и 
картотекиране на 
лечебните и 
здравните заведения 
разположени на 
територията на 
общината, 
генериращи 
медицински и 
биологични отпадъци 
и от новосъздадените 
ветеринарни 
лечебници и хосписи: 
- адрес 

- Община 2016-2020г. В ел. 
информационна 
система за 
управление на 
отпадъците в 
Общината има 
информация за 
всички лечебни и 
здравни заведения, 
разположени на 
територията й, 
генериращи 
медицински и 
биологични 

Ежегодно до 2020г. - 
общината разполага 
с информация за 
събраните 
количества 
медицински и 
биологични 
отпадъци от всяко 
картотекирано 
лечебно заведение 

2020г. - общината 
разполага с 
информация за 
събраните 
количества 
медицински и 
биологични 
отпадъци от всяко 
картотекирано 
лечебно заведение за 
всичките години 

Кмет, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвестит
орски 
контрол – 
стр. и 
екология” 
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/местоположение на 
лечебното заведение; 
- съдебна 
регистрация на 
лечебното заведение 
(по Търговския закон, 
Закон за 
кооперациите и др.); 
- вида на 
собствеността 
(общинска, държавна, 
смесена, частна), като 
се посочва 
процентното участие 
на общината 
/държавата; 
- количества и 
видове отпадъци, 
които се генерират от 
съответното лечебно 
заведение, съгласно 
Приложение №1 - 
Списък на 
отпадъците от 
„Наредба №2 от 
23.07.2014г. за 
класификация на 
отпадъците“; 

отпадъци и от 
ветеринарни 
лечебници и 
хосписи, както и за 
вида и количествата 
на генерираните 
отпадъци 

Организиране и 
управление на 
дейностите по 
събиране, 
транспортиране, 
съхраняване, 
обезвреждане на 
опасни отпадъци, 
образувани от 
домакинствата 

Предаването 
/събирането на 
опасни отпадъци е на 
лицензирана фирма 

- Община 2016г. Прилагане на 
система за разделно 
събиране на опасни 
отпадъци, 
образувани от 
домакинствата, 
съгласно действащ 
договор с фирма; 
 
Чрез средствата за 
масова информация 
или на интернет 
страницата на 
общината или чрез 

Ежегодно 
осъществен контрол, 
относно спазване 
клаузите на 
договора и при 
незпазването им - 
сключване на нов 
договор с друга 
фирма 

2020г. – изпълнение 
на договорните 
задължения на 
фирмата, 
управляваща 
площадката за 
безвъзмездно 
предаване от 
населението на 
разделно събрани 
отпадъци от 
домакинствата (вкл. 
опасни отпадъци); 

Кмет Фирмата, 
управляваща 
площадката 
за безвъзм. 
предаване от 
населението 
на разделно 
събрани 
отпадъци от 
домакинства
та (вкл. 
опасни 
отпадъци) 
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обява е оповестено 
местоположението 
на РЦУО-Луковит 
(ЦР), който се 
ползва от 
населението на 
община Червен бряг; 

Информационно 
осигуряване на 
дейностите за 
управление на 
опасните отпадъци, 
образувани от 
домакинствата 

Въвеждане на 
информация в ел. 
информационна 
система за 
управление на 
отпадъците в община 
Червен бряг, относно: 
- вид и количество на 
предадените опасни 
отпадъци, образувани 
от домакинствата, 
събрани на 
площадката за 
безвъзмездно 
предаване на 
разделно събрани 
отпадъци от 
домакинствата; 
- вид и количество 
на генерирани 
/третирани опасни 
отпадъци, образувани 
от домакинствата, 
събрани в ЦР на 
РЦУО-Луковит, 
предадени от 
населението на 
община Червен бряг; 
- фирмата, 
управляваща 
площадката за 
безвъзмездно 
предаване от 
населението на 
разделно събрани 

- Община 2016-2020г. Общината разполага 
с актуални данни в 
информационната си 
система за 
управлението на 
разделно събраните 
в опасни отпадъци, 
образувани от 
домакинствата; 
 
Общината поддържа 
регистър /места за 
разделно събиране 
на опасни отпадъци, 
образувани от 
домакинствата; 

Ежегодно от 2016г. - 
въвеждане и 
актуализиране на 
информацията за 
опасни отпадъци, 
образувани от 
домакинствата 

2020г. – събрани 
данни в 
информационната 
система на общината 
за управлението на 
опасни отпадъци, 
образувани от 
домакинствата за 
всичките години 

Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвестит
орски 
контрол – 
стр. и 
екология” 

Фирмата, 
управляваща 
площадката 
за безвъзм. 
предаване от 
населението 
на разделно 
събрани 
отпадъци от 
домакинства
та (вкл. 
опасни 
отпадъци) 
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отпадъци от 
домакинствата (вкл. 
опасни отпадъци) – 
адрес и лице за 
контакт на фирмата; 
- регистър /места за 
разделно събиране на 
опасни отпадъци, 
образувани от 
домакинствата; 

Осъществяване на 
контролна дейност 
от страна на 
общината 

Спазване на 
изискванията за 
площадките за 
предварително 
съхраняване на 
опасни отпадъци 
(площадка за 
безвъзмездно 
предаване на 
разделно събрани 
опасни отпадъци от 
домакинствата) 

- Община 2016-2020г. Площадката за 
безвъзмездно 
предаване на 
разделно събрани 
опасни отпадъци от 
домакинствата, 
отговаря на 
необходимите 
законови изисквания 

Ежегодно 
осъществен контрол 

До 2020г. - няма 
наложени санкции 
от страна на 
контролните органи 

Кмет РИОСВ - 
Плевен 

Провеждане на 
информационни 
кампании 

Информиране 
обществеността за 
прилагане системата 
за разделно събиране 
на опасни отпадъци, 
образувани от 
домакинствата 

3 000 Община 2016-2020г. Проведени 
информационни 
кампании за 
разделно събиране 
на опасни отпадъци; 
 
Повишена 
информираност на 
населението и в 
общината се прилага 
разделно събиране 
на опасни отпадъци, 
образувани от 
домакинствата; 
 
Повишено 
обществено 
съзнание и култура; 

Брой реализирани 
информационни 
кампании за 
разделно събиране 
на опасни отпадъци, 
образувани от 
домакинствата 

До 2020г. проведени 
2 бр. 
информационни 
кампании 

Кмет   
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Стратегическа цел 2: 

 

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

среда 

и 

Стратегическа цел 3: 

 

Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна 
околна среда 

 

V.7. Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с 
преустановена експлоатация 

Предотвратяването и намаляването на риска от депонираните отпадъци може да 
се постигне чрез мерки, целящи ползване на депа, отговарящи на нормативните 
изисквания, чрез предотвратяване на отпадъците, чрез увеличаване на количествата, 
рециклирани и оползотворени отпадъци, както и чрез закриване на старите депа за 
отпадъци и депониране на битови отпадъци на депа, които отговарят на всички 
екологични изисквания, както и рекултивация и последващи грижи и мониторинг на 
закритите депа и оползотворяване на сметищния газ от тях. 

В съответствие с националните политики и изисквания, община Червен бряг си 
постави следната оперативна цел: „Предотвратяване и намаляване на риска за 
околната среда от депото за битови отпадъци, като: 

 2016г. – възлагане дейностите по закриване и рекултивация на старото 
общинско депо за битови отпадъци; 

 2016-2017г. – старото общинско депо е рекултивирано и закрито“; 

Мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена 
експлоатация 

Предвидените мерки условно могат да бъдат класифицирани, като 
инвестиционни и неинвестиционни мерки. 

Инвестиционните мерки, включени в настоящата подпрограма са свързани с 
намаляване на риска за околната среда от депото за битови отпадъци, в т.ч. намаляване 
на емисиите на парниковите газове (метан) от депото, като обхващат: 
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 Закриване и рекултивация на старото общинско депо за битови 
отпадъци на община Червен бряг  

В община Червен бряг има едно общинско депо, което се експлоатираше повече 
от 35г. без разрешение за извършване на дейности с отпадъци по ЗУО. До въвеждането 
в експлоатация на Регионалният център за управление на отпадъците – Луковит (м. 
март 2016г.), смесените битови отпадъци от населените места в общината се 
депонираха на старото общинско сметище в м. „Долна биволица”, гр. Червен бряг. От 
м. април 2016г. смесените битови отпадъци от населените места в общината се 
депонират на РЦУО-Луковит и старото общинско депо вече не се експлоатира, 
съгласно Заповед №РД0200/06.04.2016г. от РИОСВ – гр. Плевен.  

През 2014г. е изготвен „Работен проект за рекултивация и закриване на 
старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Червен бряг“ от 
„Стройексперт-инженеринг” ЕООД. 

Старото общинско депо, разположено в м. „Долна биволица”, гр. Червен бряг, 
община Червен бряг не отговаря на нормативните изисквания и преустановяването на 
експлоатацията му обхваща дейностите за закриване и рекултивация, в т.ч.: 

 Оценка съответствие на работен проект; 
 Изпълнение на работен проект за закриване и рекултивация на старото 

общинско депо за битови отпадъци; 
 Строителен надзор; 
 Авторски надзор;  
Община Червен бряг за периода на действие на настоящата ПУО 2016-2020г. е 

обезпечена със съвременна инфраструктура за управление и екологосъобразно 
обезвреждане на битовите отпадъци, в съответствие с най-високите екологични 
стандарти, чрез въвеждане на регионалния принцип на управление на опадъците –
РЦУО-Луковит, където е разположено новоизграденото Регионално депо, имащо 
достатъчно капацитет за депониране на битовите отпадъци от общините (Луковит, 
Червен бряг, Роман, Ябланица и Тетевен). 

 Мониторинг и следексплоатационни грижи на закритото общинско депо 
за битови отпадъци 

Инвестиционните мерки свързани със следексплоатационните грижи за 
закритото старо общинско депо за битови отпадъци в община Червен бряг, обхващат 
дейностите по поддръжка на площадката на депото след неговото закриване, 
осъществяване на контрол и наблюдение на параметрите на околната среда 
(мониторинг) и отстраняване на евентуални отрицателни последици от въздействието 
на депото върху околната среда и човешкото здраве за определения от компетентните 
органи следексплоатационен период на депото. 

За тази цел ще е необходимо да се осигурят дейностите за мониторинг и 
следексплоатационни грижи на закритото депо за битови отпадъци. 

В резултат осъществяването на дейностите по закриване и рекултивация на 
старото общинско депо за битови отпадъци по екологични стандарти ще бъде 
постигнато минимизиране риска за околната среда от депонираните битови отпадъци и 
намаляване емисиите на парниковите газове. 
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План за действие към Подпрограмата за закриване и рекултивация на депата с преустановена експлоатация 

Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на 
мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за 
населението и околната среда“ и  

Стратегическа цел 3: „Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда“ 

Оперативна цел Дейности (мерки) Бюджет (лв.) 

Източници 
на 

финансира
не 

Срок за 
реали-
зация 

(година) 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Предотвратяване 
и намаляване на 
риска за околната 
среда от депото 
за битови 
отпадъци 

     2016г 
възлагане 
дейностите по 
закриване и 
рекултивация 
на старото 
общинско депо 
за битови 
отпадъци 

2016-2017г. 
старото 
общинско депо е 
рекултивирано и 
закрито 
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Закриване и 
рекултивацияа на 
старото общинско 
депо за битови 
отпадъци, 
разположено в м. 
„Долна биволица”, гр. 
Червен бряг, община 
Червен бряг 

3 000 
 
 
1 600 000 
 
 
120 000 
 
 
50 000 

Община, 
ПУДООС 

2016-2017г. Старото 
общинско депо 
за битови 
отпадъци, 
разположено в 
м. „Долна 
биволица”, гр. 
Червен бряг, 
община Червен 
бряг е закрито 
и 
рекултивирано 
и са намалени 
емисиите на 
парниковите 
газове 

2016г. – избор на 
изпълнител за 
възлагане оценка 
съответствие на 
работен проект 
за закриване и 
рекултивация на 
старото 
общинско депо; 

2016-2017г. – 
избор на 
изпълнител за 
възлагане 
изпълнението на 
дейностите по 
закриване и 
рекултивация на 
старото 
общинско депо; 

2016-2017г. – 
избор на 
изпълнител за 
строителен 
надзор на 
закриване и 
рекултивация на 
старото 
общинско депо; 

2016-2017г. – 
избор на 
изпълнител за 
авторски надзор 
на закриване и 
рекултивация на 
старото 
общинско депо; 

2016г. – изготвена 
оценка 
съответствие на 
работен проект за 
закриване и 
рекултивация на 
старото общинско 
депо; 

2016-2017г. – 
изпълнение на 
работния проект за 
закриване и 
рекултивация на 
старото общинско 
депо; 

2016-2017г. – 
изпълнение на 
дейността 
строителен надзор 
на закриване и 
рекултивация на 
старото общинско 
депо; 

2016-2017г. – 
изпълнение на 
дейността 
авторски надзор на 
закриване и 
рекултивация на 
старото общинско 
депо; 

Кмет Фирмата 
изпълнител 
на 
възложените 
от общината 
дейности за 
оценка 
съответствие 
на работен 
проект; 

Фирмата 
изпълнител 
на 
възложените 
от общината 
дейности за 
закриване и 
рекултивация 
на старото 
общинско 
депо; 

Фирми 
изпълнители 
на 
възложените 
от общината 
дейности за 
строителен и 
авторски и 
надзор; 

Мониторинг и 
следексплоатационни 
грижи на закритото 
общинско депо за 

40 000 Община 2017-2020г. Всички 
изисквания на 
нормативната 
уредба за 

Ежегодно -
изпълнение на 
всички 
следексплоатаци

Ежегодно – 
изготвяне на отчет 
за изпълнение на 
следексплоатацион

Община 
Червен бряг 
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битови отпадъци в м. 
„Долна биволица”, гр. 
Червен бряг, община 
Червен бряг 

мониторинг и 
следексплоата-
ционни грижи 
за закритото 
общинско депо 
за битови 
отпадъци са 
изпълнени и е 
предотвратен 
риска за 
околната среда 

онни грижи за 
съответната 
година и 
заложените в 
плана за 
мониторинг 
дейности 

ните грижи за 
съответната 
година и 
заложените в 
плана за 
мониторинг 
дейности 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

186 
 

Стратегическа цел 4: 

 

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

 

V.8. Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и 
информиране на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците 

 

В настоящата подпрограма са включени обособени мерки, които допринасят за 
постигането не само на целите на настоящата подпрограма, но чието изпълнение има 
пряко отношение за постигане изпълнението на оперативните цели на другите 
подпрограми, т.е. тези мерки имат хоризонтален характер. Предвидените мерки 
условно могат да бъдат класифицирани, като инвестиционни и неинвестиционни мерки. 

За ефективното управление на отпадъците от ключово значение е наличието на 
институционален капацитет в общината във връзка с изпълнение на функциите, 
възложени й съобразно нормативната уредба и поставените общински цели по 
отношение на политиката за управление на отпадъците. 

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

Необходимостта на предложените мерки в настоящата подпрограма, произтича 
най-вече от развиващото се национално законодателство в сектор „Отпадъци“, 
националните политики и анализа за съществуващото състояние по управление на 
отпадъците в общината. Включените мерки са обединени в следните ключови 
компоненти към оперативните цели и са насочени към:  

 Информационно осигуряване на дейностите за управление на 
отпадъците в общината 

 Въвеждане на електронна информационна система за управление на 
отпадъците в община Червен бряг, която съдържа информация за: 
- Вид, количество на генерирани, третирани/ 

рециклирани/оползотворени/депонирани отпадъци в общината - битови, 
строителни, зелени/биоотпадъци и МРО (отпадъци от опаковки, НУБА, 
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ИУЕЕО, ИУМПС, ИУГ, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти) и 
опасни отпадъци образувани от домакинствата; 

- Организациите извършващи дейностите събиране, транспортиране, 
оползотворяване на битови отпадъци, разделно събиране на отпадъци от 
опаковки, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС, ИУГ, отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти и опасни отпадъци образувани от домакинствата, вкл. 
граници на обслужваните райони в общината – адрес и лице за контакт на 
фирмата; 

- Ред и начин на предаване на строителни отпадъци, образувани в резултат 
на строително-ремонтни дейности на домакинствата, съобразно приетия в 
общината план-график; 

- Регистър на обекти, генериращи хранителни отпадъци, включени в 
системите за разделното им събиране, в т.ч. социални заведения, болници, 
училища със столове за ученическо хранене, детски градини, ресторанти, 
пазари и др.; 

 Осъществяване на контролна дейност от страна на общината 

 Създаване и поддържане регистър на обектите, които подлежат на контрол по 
управление на отпадъците от страна на общината; 

 Изготвяне на годишен план и годишен отчет за осъществяване на контролна 
дейност по управление на отпадъците;  

 Създаване на електронен регистър за резултатите от осъществения контрол по 
управление на отпадъците, за дадените предписания, наложените глоби и 
санкции, резултатите от изпълнението на дадените предписания от 
общинските контролни органи по управление на отпадъците; 

 Осигуряване на общински нормативни и вътрешно-ведомствени 
документи и процедури, които гарантират законосъобразно и ефикасно 
изпълнение на дейностите по управление на отпадъците в общината 

 Приемане на промени в общинската нормативна уредба, съобразно 
развитието и изискванията на националното законодателство и регионалната 
политика за управление на отпадъците; 

 Създаване на вътрешно-ведомствена уредба за информационно обезпечаване 
управлението на отпадъците, в която ясно да са разписани задълженията и 
сроковете на структурното звено и отговорното лице за събиране, обработка и 
предоставяне на информация – т.е обхваща дейностите по разработване и 
приемане на вътрешни правила, относно задълженията и координацията за 
събиране, обработка и предоставяне на информация и сроковете, съобразно 
специфичните нормативни и оперативни изисквания; 

Общината ще продължи да прилага мерки, които да гарантират, че изпълнението 
на Програмата се наблюдава и оценява и че общинската нормативна уредба е 
съобразена с развитието и промените в националното законодателство в сектор 
„Отпадъци“ и с потребностите, идентифицирани в общината. 

Основен компонент при осъществяване програмата за управление на отпадъците 
е информирането и участието на обществеността, като една от стратегическите цели в 
настоящата Програма за управление на отпадъците на община Червен бряг е 
„Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 
управление на отпадъците“. Отпадъците са резултат от човешката дейност и без 
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участието на населението, основен генератор на битови отпадъци, дори и най-добре 
изготвената програма не може да постигне изпълнение на заложените цели. 

България изостава в сравнение със страните от ЕС както по отношение на 
начините за третиране на отпадъци (значително по-висок дял на депонирани отпадъци 
в сравнение със средното за ЕС), така и по отношение на участието на населението в 
дейностите относно битовите отпадъци. С цел да подпомогне страни членки, които 
изостават в областта на управление на отпадъците, през 2013г. Европейската комисия 
публикува пътни карти за управление на отпадъците за 10 страни членки. Една от 
препоръките в пътната карта за България е страната да отдаде голямо значение на 
информационните кампании сред населението. Незадоволителното участие на 
населението у нас в управлението на отпадъците се потвърждава и от обширно 
проучване сред гражданите на ЕС на тема „Отношение на европейците към 
управлението на отпадъците и ефективното използване на ресурсите“, публикувано 
от ЕК в началото на 2014г. Проучването показва, че най-общо българските граждани 
отделят значително по-малко внимание и усилия в сравнение с повечето страни членки 
към управлението на отпадъците. Така например, средно 90% от анкетираните 
граждани на ЕС събират разделно отпадъци от хартия и картон (поне от време на 
време), докато в България този дял е 64%. Подобен по-нисък е делът по отношение и на 
други потоци битови отпадъци (респективно: пластмаса - 90% към 66%, стъкло - 88% 
към 58%, опасни битови – 79% към 51%; метал – 78% към 50% и др.). 

Ето защо от страна на общината са необходими целенасочени действия за 
повишаване на разбирането сред населението и бизнеса за йерархията при управление 
на отпадъците, т.е за приоритетния ред на това какво представлява най-добрата 
възможност за околната среда за справяне с отпадъците, както и за изискванията за 
спазване на принципите за „отговорност на производителя“ и „замърсителят 
плаща“, т.е за изискването тези, които образуват или допринасят за образуването на 
отпадъци, да покриват пълните разходи за своите действия. 

Отчитайки всичко това, общината е отговорна и е необходимо да изпълнява 
мерки, които да стимулират и повишават участието на населението и бизнеса в 
управлението на отпадъците на територията на общината.  

Повишаване информираността и мотивацията на населението и бизнес 
организациите е от критична важност за подобряване на резултатите при управлението 
на отпадъците в общината. 

Населението на общината има отношение към политиката и съответната 
проблематика по отпадъците, като генератор на отпадъци и като субект на вредното им 
въздействие. Прилагането на този принцип на общинско ниво осигурява партньорство 
между държавните институции и местните власти от една страна и обществеността от 
друга при вземане и реализация на решения по проблемите на отпадъците. Участието 
на обществеността в проблемите дава възможност да се отчете общественото мнение и 
да се вземат под внимание предложенията по въпросите, свързани с правилното 
управление на отпадъците. 

Информационни кампании в общината се провеждат ограничено, а не на 
основата на комуникационна общинска стратегия за предотвратяване, разделно 
събиране на отпадъците и ефективно използване на ресурсите.  

През 2007г. организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки с която 
община Червен бряг е сключила договор „Екопак България“ АД е провела 
информационно-образователна програма за популяризиране разделното събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на общината. На населението са предоставени 
образователни книжки, дискове, информационни материали, рекламни тениски и 
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шапки на „Екопак България” АД. На територията на град Червен бряг, ООп на 
отпадъци от опаковки е разположила 111 бр. цветни пластмасови контейнера, които са 
част от 183 бр. контейнери предвидени за гр. Червен бряг и гр. Койнаре, както и в 
четирите края на града са били издигнати двустранни билбордове с информация за 
съвместната инициатива между „Екопак България” АД и Общината за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки. През 2013г. 3D екобус „Летящата класна стая на 
„ЕКОПАК“ е посетил община Червен бряг. През м. май 2015г. общината е участвала в 
инициативата „Да изчистим България заедно”, като са били определени местата за 
почистване в града и района - междублокови пространства, крайпътни градинки и алеи, 
местност „Голеж”, местност „Магарето”, местност „Мерата” и Общинския стадион. 

Вземането на правилни решения в областта на управление на отпадъците ще 
бъде постигнато при оптимален баланс на интересите на различните участници в 
процеса на управление на отпадъците. За постигане изпълнението на стратегическата 
цел на настоящата подпрограма „Превръщане на обществеността във ключов фактор 
при прилагане йерархията на управление на отпадъците“ е необходимо да се 
поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите по управление на 
отпадъците и организирането на кампании за повишаване на общественото разбиране и 
съзнание. С цел отчитане на общественото мнение и вземане под внимание 
предложенията по въпросите, свързани с управление на отпадъците е необходимо 
повишаване ролята на обществеността, която е основен фактор и привличане на 
неправителствени организации и заинтересованата индустрия, в процеса на вземане на 
решения, относно политиката за управление на отпадъците в общината, включително за 
начина за определяне на „такса битови отпадъци“ и отчитането на изразходваните 
средства. В тази насока от първостепенна важност е постигане на ангажираност на 
обществеността и бизнеса, чрез прилагане на принципите „споделена отговорност“ и 
„замърсителят плаща“. 

В тази подпрограма са включени и мерки, които имат пряка връзка с постигане 
на набелязаните цели, но са описани и в други подпрограми в рамките на Програмата за 
управление на отпадъците 2016-2020г., тъй като имат хоризонтален характер и 
допринасят за постигането на няколко стратегически и оперативни цели. Предвидените 
в подпрограмата по-долу мерки са обединени в следните ключови компоненти към 
оперативните цели и са насочени към: 

 Изграждане на информирано поведение и на обществени нагласи, 
относно отпадъците, съобразно с принципите на устойчивото развитие 

 Редовно предоставяне на информация на населението за състоянието на 
околната среда и управлението на отпадъците на територията на общината, 
чрез въвеждане на интернет страницата на общината актуална информация за 
управление на отпадъците;  

 Провеждане на информационни и разяснителни кампании за политиките по 
предотвратяване на отпадъци – при различни възрастови и социални групи за 
намаляване на дела на рециклируемите материали в битовите отпадъци с цел 
повишаване на общественото съзнание и култура, които предопределят до 
голяма степен чистотата на населените места в общината и постигане 
промяна в поведението на населението, като са осъзнати екологичните 
рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането 
на отпадъците; насочване вниманието на потребителите към стоки за 
многократна употреба (вкл. в Програмата за предотвратяване образуването на 
отпадъци); 
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 Повишаване ролята на населението в процеса на вземане на решения, 
относно политиката за управление на отпадъците на общината 

 Публикуване на обяви за консултации, провеждане на срещи, обществени 
обсъждания в процеса на вземане на решения по общински нормативни 
актове, ОВОС и ЕО на планове и програми в област управление на 
отпадъците; 

 Извършване на организиран мониторинг в общината за набиране на 
предложения, коментари и открояване на проблеми при управление на 
отпадъците – напр. с ежегодни социологически проучвания или анкети сред 
обществеността и бизнеса;  

 Повишено участие на населението и бизнеса в дейностите с битови 
отпадъци, съобразно йерархията за управление на отпадъците  

Информирането на обществеността и бизнеса за необходимостта и ползите от 
намаляване количеството на генерираните отпадъци и оползотворяване на отпадъците, 
е от ключово значение за успеха и добрите резултати на системата за управление на 
отпадъците, съобразно йерархията за тяхното управление, с цел участие на населението 
и бизнеса в дейностите по управление на битовите отпадъци, съобразно йерархията за 
управление на отпадъците. В тази насока са и предвидени мерки за изпълнение: 

 Провеждане на разяснителни кампании за повишаване информираността и 
разбирането сред населението и бизнеса за същността, принципите и 
йерархията за управление на отпадъците; за прилагане разделно събиране на 
различни потоци отпадъци; за задълженията на гражданите и бизнеса и за 
действията, които трябва да предприемат при управление на генерираните от 
тях отпадъци; за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците и запазване 
на ресурсите; 

 Участие на общината в национални кампании, като например „Да изчистим 
България заедно” за намаляване на отпадъците и опазване на околната среда; 

 Въвеждане на наградни схеми на база количество разделно събрани отпадъци 
от хартия, пластмаса и стъкло и провеждане на конкурси, празненства, 
обществени мероприятия или включени като част от програмите за честване 
на празници на общината или конкретно населено място, като специално 
внимание следва да бъде отделено на работата с подрастващите; 

 Получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление 
на отпадъците; 

Общината ще използва няколко източника за финансиране изпълнението на 
мерките в подпрограмата: 

 Общински бюджет; 
 Средства на общината от отчисленията при извършване на дейност по 

обезвреждане на отпадъци чрез депониране - в съответствие с разпоредбите 
на „Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци“, общината има право да изразходва „до 7% от годишно 
натрупаните отчисления за осигуряване на информация на обществеността 
за дейности по управление на отпадъците на територията на общината, 
свързани с предотвратяване образуването на отпадъците, подготовка за 
повторна употреба и постигане на целите за разделно събиране, повторна 
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употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци“, за 
финансиране на мерките, включени в настоящата подпрограма.  

Използването на приходите от отчисленията за мащабни информационни 
кампании се препоръчва от Европейската комисия в Пътната карта за управление на 
отпадъците за България. 

 Средства от Оперативни програми „Околна среда“ и „Добро управление“ за 
периода 2014-2020г.; 

Изпълнението на включените в подпрограмата мерки ще допринесе за 
повишаване информационната обезпеченост на обществеността по въпросите свързани 
с управление на отпадъците на територията на община Червен бряг и постигането на 
екологосъобразно управление на отпадъците, което ще гарантира чиста и безопасна 
околна среда за жителите на общината и запазване на ресурсите.
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План за действие към Подпрограмата за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на 
управление на отпадъците 

Стратегическа цел 4: „Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците“ 

Оперативна цел Дейности (мерки) Бюджет (лв.) 

Източници 
на 

финансира
не 

Срок за 
реали-
зация 

(година) 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Информационно 
осигуряване на 
дейностите за 
управление на 
отпадъците в 
общината 

Въвеждане на ел. 
информационна 
система за управление 
на отпадъците в 
община Червен бряг, 
която съдържа 
информация за: 
- вид, количество на 
генерирани, 
третирани/ 
рециклирани/оползотв
орени/депонирани 
отпадъци в общината - 
битови, строителни, 
зелени/биоотпадъци и 
МРО (отпадъци от 
опаковки, НУБА, 
ИУЕЕО, ИУМПС, 
ИУГ, отработени 
масла и отпадъчни 
нефтопродукти) и 
опасни отпадъци 
образувани от 
домакинствата; 
- организациите 
извършващи 
дейностите събиране, 
транспортиране, 
оползотворяване на 
битови отпадъци, 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки, 

10 000 Община,  
ОП ”Добро 
управление 
2014-2020“ 

2016-2020г. Общината 
разполага с 
действаща 
информационна 
система за 
управление на 
отпадъците 

2016г. -
изграждане и 
въвеждане на 
информационна 
система за 
управление на 
отпадъците 

До 2020г. – 
събиране на 
данни в 
информационна 
система за 
управление на 
отпадъците 

Кмет, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 
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НУБА, ИУЕЕО, 
ИУМПС, ИУГ, 
отработени масла и 
отпадъчни 
нефтопродукти и 
опасни отпадъци 
образувани от 
домакинствата, вкл. 
граници на 
обслужваните райони 
в общината – адрес и 
лице за контакт на 
фирмата; 
- ред и начин на 
предаване на 
строителни отпадъци, 
образувани в резултат 
на строително-
ремонтни дейности на 
домакинствата, 
съобразно приетия в 
общината план-
график; 
- регистър на обекти, 
генериращи 
хранителни отпадъци, 
включени в системите 
за разделното им 
събиране, в т.ч. 
социални заведения, 
болници, училища със 
столове за ученическо 
хранене, детски 
градини, ресторанти, 
пазари и др.; 
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Осъществяване на 
контролна 
дейност от страна 
на общината 

Създаване и 
поддържане на 
регистър на обектите, 
подлежащи на 
контрол по 
управление на 
отпадъците от страна 
на общината 

- Община 2016-2020г. Създаден 
регистър на 
обектите, 
подлежащи на 
контрол по 
управление на 
отпадъците от 
страна на 
общината 

2016г. – въведен 
в общината 
регистър на 
обектите, 
подлежащи на 
контрол по 
управление на 
отпадъците от 
страна на 
общината 

До 2020г. – 
ежегодно се 
обновяват 
данните в 
регистъра на 
обектите, 
подлежащи на 
контрол по 
управление на 
отпадъците от 
страна на 
общината 

Д-я „СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

 

Изготвяне на годишен 
план и годишен отчет 
за осъществяване на 
контролна дейност по 
управление на 
отпадъците 

- Община 2016-2020г. Одобрени 
годишен план и 
отчет за контрол 
по нормативната 
уредба за 
управление на 
отпадъците 

2016г. – въведен 
в общината 
годишен план и 
отчет за контрол 
по нормативната 
уредба за 
управление на 
отпадъците 

До 2020г. 
ежегодно се 
обновяват 
данните в 
годишния план и 
отчета за 
контрол по 
нормативната 
уредба за 
управление на 
отпадъците 

Д-я „СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 
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Създаване на ел. 
регистър за 
резултатите от 
осъществения контрол 
по управление на 
отпадъците, за 
дадените 
предписания, 
наложените глоби и 
санкции, резултатите 
от изпълнението на 
дадените предписания 
от общинските 
контролни органи по 
управление на 
отпадъците 

- Община 2016-2020г. Създаден в 
общината 
електронен 
регистър /актова 
книга за 
резултатите от 
осъществения 
контрол по 
управление на 
отпадъците, за 
дадените 
предписания, 
наложените 
глоби и санкции, 
резултатите от 
изпълнението на 
дадените 
предписания от 
общинските 
контролни 
органи по 
управление на 
отпадъците 

2016г. – 
въведена в 
общината актова 
книга за 
резултатите от 
осъществения 
контрол по 
управление на 
отпадъците, за 
дадените 
предписания, 
наложените 
глоби и санкции, 
резултатите от 
изпълнението на 
дадените 
предписания от 
общинските 
контролни 
органи по 
управление на 
отпадъците 

До 2020г. 
ежегодно се 
нанасят данни в 
електронния 
регистър/актова 
книга за 
резултатите от 
осъществения 
контрол по 
управление на 
отпадъците, за 
дадените 
предписания, 
наложените 
глоби и санкции, 
резултатите от 
изпълнението на 
дадените 
предписания от 
общинските 
контролни 
органи по 
управление на 
отпадъците 

Д-я „СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

 

Осигуряване на 
общински 
нормативни и 
вътрешно-
ведомствени 
документи и 
процедури, които 
гарантират 
законосъобразно и 
ефикасно 
изпълнение на 
дейностите по 
управление на 
отпадъците в 
общината 

Приемане на промени 
в общинската 
нормативна уредба, 
съобразно развитието 
и изискванията на 
националното 
законодателство и 
регионалната 
политика за 
управление на 
отпадъците 

- Община 2016г. - 
постоянен 

Общината е 
нормативно 
осигурена 

Ежегодно – бр. 
приети 
/допълнени 
документи 

До 2020г. - общо 
бр. приети 
/допълнени 
документи 

Кмет, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

 

Разработване и 
приемане на вътрешни 
правила, относно 
задълженията и 
координацията за 
събиране, обработка и 
предоставяне на 

- Община 2016-2017г. Изготвени 
вътрешни 
правила в 
общината  

2016г. – 
изготвяне на 
вътрешни 
правила 

2016-2017г. – 
приети на ОбС 
вътрешни 
правила 

Кмет, 
общинска 
администрац
ия, ОбС 
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информация и 
сроковете, съобразно 
специфичните 
нормативни и 
оперативни 
изисквания 

Изграждане на 
информирано 
поведение и 
обществени 
нагласи, относно 
отпадъците, 
съобразно с 
принципите на 
устойчивото 
развитие 

Редовно предоставяне 
на информация на 
населението -
въвеждане на 
интернет страницата 
на общината актуална 
информация за 
управление на 
отпадъците 

- Община 2016г.-
постоянно 

Осигурен достъп 
на 
обществеността 
до информация, 
относно всички 
въпроси по 
управление на 
отпадъците в 
общината 

Постоянно през 
годината – 
актуализиране на 
информацията за 
управление на 
отпадъците 

2016-2017г. - 
въведени в ел. 
информационна 
система на 
общината и 
постоянно се 
обновяват 
данните за 
управление на 
отпадъците 

Кмет, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

 

Провеждане на 
информационни и 
разяснителни 
кампании за 
политиките по 
предотвратяване на 
отпадъци – при 
различни възрастови и 
социални групи за 
намаляване на дела на 
рециклируемите 
материали в битовите 
отпадъци 

5 000 Община, 
отчисления 
по чл.64 ЗУО 

2018г. Повишена 
информираност -
общественост, 
бизнес и 
ученици 
запознати с 
предимствата за 
предотвратяване 
на отпадъците и 
запазване на 
ресурсите; 
 
Повишено 
обществено 
съзнание и 
култура;  
 
Осъзнати 
екологични 
рискове, 
свързани с 
изчерпване на 
ресурсите, 
генерирането и 
обезвреждането 
на отпадъците; 

Брой 
реализирани 
информационни 
кампании 

До 2018г. 
проведени 2 бр. 
информационни 
кампании 

Кмет, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

Общественост, 
бизнес и 
ученици 
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Повишаване 
ролята на 
населението в 
процеса на 
вземане на 
решения, относно 
политиката за 
управление на 
отпадъците в 
общината 

Публикуване на обяви 
за консултации, 
провеждане на срещи, 
обществени 
обсъждания в процеса 
на вземане на решения 
по общински 
нормативни актове, 
ОВОС и ЕО на 
планове и програми в 
област управление на 
отпадъците 

- Община Постоянен Осигурени 
предпоставки за 
участие на 
обществеността 
в процеса на 
вземане на 
решения относно 
политиката на 
общината за 
управление на 
отпадъците 

Бр. проведен 
обществени 
консултации – 
ежегодно; 
 
Бр. проведени 
обществени 
обсъждания – 
ежегодно; 

Бр. проведен 
обществени 
консултации – за 
всички години; 
 
Бр. проведени 
обществени 
обсъждания – за 
всички години; 

Кмет, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

Население, 
бизнес, НПО и 
др. 

Извършване на 
организиран 
мониторинг в 
общината за набиране 
на предложения, 
коментари и 
открояване на 
проблеми при 
управление на 
отпадъците – напр. с 
ежегодни 
социологически 
проучвания или 
анкети сред 
обществеността и 
бизнеса 

5 000 Община, 
отчисления 
по чл.64 ЗУО 

Ежегодно С цел 
подпомагане 
вземането на 
управленски 
решения, 
съобразени с 
мнението на 
населението и 
бизнеса е 
събрана 
информация за 
обществените 
нагласи, 
предложения, 
коментари и 
специфицирани 
проблеми 

Ежегодно - 
проведени 
социологическо 
проучване или 
анкета сред 
обществеността 
и бизнеса 

2020г. – 
проведени поне 
5 бр. 
социологически 
проучвания или 
анкети сред 
обществеността 
и бизнеса 

Кмет, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

Население, 
бизнес, НПО и 
др. 

Повишено участие 
на населението и 
бизнеса в 
дейностите с 
битови отпадъци, 
съобразно 
йерархията за 
управление на 
отпадъците 

Участие на общината 
в национални 
кампании, напр. „Да 
изчистим България 
заедно” за намаляване 
на отпадъците и 
опазване на околната 
среда 

- Община Ежегодно Повишаване 
участието на 
населението и 
бизнеса в 
дейности по 
намаляване на 
отпадъците 

Ежегодно - бр. 
участници; 
количество 
събрани 
отпадъци – 
тонове 

 Кмет, 
кметове на 
кметства, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

Население, 
бизнес, НПО и 
др. 
заинтересовани 
страни 
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Въвеждане на 
наградни схеми на 
база количество 
разделно събрани 
отпадъци от хартия, 
пластмаса и стъкло и 
провеждане на 
конкурси, 
празненства, 
обществени 
мероприятия или 
включени като част от 
програмите за 
честване на празници 
на общината или 
конкретно населено 
място, като специално 
внимание следва да 
бъде отделено на 
работата с 
подрастващите 

5 000 Община, 
отчисления 
по чл.64 ЗУО 

2016-2020г. Повишаване и 
стимулиране 
участието на 
населението, 
бизнеса и 
подрастващите в 
разделното 
събиране на 
отпадъците 

Въведени 
наградни схеми; 
 
Ежегодно – бр. 
проведени 
мероприятия; бр. 
участващи 
фирми, училища, 
детски градини 

2020г. – всички 
общински 
училища, детски 
градини участват 
в разделното 
събиране на 
отпадъците от 
хартия, 
пластмаса и 
стъкло 

Кмет, 
кметове на 
кметства, Д-я 
„СиА”, 
Отдел 
”Инвеститор
ски контрол 
– стр. и 
екология” 

Население, 
бизнес, 
подрастващи, 
организации по 
оползотворява
не с които 
общината има 
договор 
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VI. КООРДИНАЦИЯ НА ПУО С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И 
РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

Разработването на Програмата за управление на отпадъците в община Червен 
бряг за периода 2016-2020г. е съобразено и координирано както с национални, така и с 
общински и областни програмни документи, като са отразени приоритетните 
потребности на общината в областта на управление на отпадъците. Общинската 
програма за управление на отпадъците е елемент от цялостната система за планиране 
развитието на общината и региона, поради което нейното изпълнение е пряко свързано 
с изпълнение на програмните документи на общината, т.е за получаване на добри 
рузултати е необходимо да се постигне синергичен ефект при изпълнение на 
дейностите във всички програмни документи на местно ниво. 

VI.1. Координация с програмни документи на национално ниво 

При разработването на настоящата ПУО са взети впредвид основните 
предвиждания в следните национални програмни документи, както следва: 

 „Национален план за управление на отпадъците 2014–2020г.“ и 
„Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъците“ 

„Националният план за управление на отпадъците“ (НПУО) има ключова роля 
за постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на 
отпадъците. В страната ни съществува значителен потенциал за подобряване на 
предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите, 
разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като същевременно 
бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. 

За първи път в страната ни е разработена и „Национална програма за 
предотвратяване на образуването на отпадъци“ (НППОО) в съответствие с 
изискванията на РДО и на чл.50 от ЗУО, неразделна част от НПУО. Програмата 
определя мерките за прилагане на най-високото ниво в йерархията на управление на 
отпадъците. Успешното изпълнение на плана ще доведе до предотвратяване и 
намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото 
здраве и намаляване на използването на първични природни ресурси. Планът 
подпомага централните и местните власти за концентрация на ограничените ресурси 
към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от 
национални и европейски източници на финансиране. НПУО е напълно съобразен с 
основните цели в европейското екологично право в сектор „Отпадъци“ и съдържа 
ключови цели, за постигането на които в НПУО и НППОО са предвидени програми от 
мерки. Някои от тези ключови цели в сектор „Отпадъци“ за Р България са изброени по-
долу: 

Отпадъчни потоци Година Цел 

Биоотпадъци 
2016 

Разделно събрани и оползотворени - мин. 25% от количеството 
на битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014г.; 

2020 
Разделно събрани и оползотворени - мин. 50% от количеството 
на битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014г.; 

Отклоняване на 
битови биоразградими 
отпадъци от депата 

2020 
До 35% от общото количество на същите отпадъци, 
образувани в региона през 1995г.; 

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

2016 Рециклиране на мин. 25% от общото им тегло; 
2018 Рециклиране на мин. 40% от общото им тегло; 

2020 Рециклиране на мин. 50% от общото им тегло; 
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Строителни отпадъци 

2016 
Повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 
материали от неопасни строителни отпадъци - най-малко 35% 
от общото тегло на отпадъците; 

2018 
Повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 
материали от неопасни строителни отпадъци - най-малко 55% 
от общото тегло на отпадъците; 

2020 
Повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 
материали от неопасни строителни отпадъци - най-малко 70% 
от общото тегло на отпадъците; 

 „Национален стратегически план за поетапно намаляване на 
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-
2020г.)“ 

Планът е разработен с цел подобряване на околната среда в резултат на 
намаленото депониране и производството на продукти от биоразградими битови 
отпадъци, които представляват почти две трети от генерираните битови отпадъци и най 
- вече ограничаване на емисиите на парникови газове и подобряване на качеството на 
почвите в страната. В изпълнение на европейската директива за депата за отпадъци 
предвидените мерки в плана предвиждат количествата биоразградими битови отпадъци 
да намалеят до 50% от депонираните в страната такива отпадъци през 2013г. и до 35% 
от депонираните в страната такива отпадъци през 2020г. 

 „Национален стратегически план за управление на отпадъците от 
строителството и разрушаване на територията на Република България за 
периода 2011-2020г.“ 

За първи път този план анализира в детайли състоянието на управлението на 
отпадъците от строителството и от разрушаването на сгради в страната. Основната цел 
е да се допринесе за устойчивото развитие на Р.България чрез рециклиране и 
оползотворяване на 70% от строителните отпадъци към 2020г., което да доведе до 
намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните им, 
подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване 
отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на 
отпадъците. Стратегическият план е разработен в съответствие с изискванията на 
Рамковата директива 2008/98/ЕС за отпадъците и европейската Тематичната стратегия 
за предотвратяване образуването на отпадъци и рециклиране. Планът предвижда 
нормативни, административни, технически и инвестиционни мерки за поетапно 
достигане на стратегическата цел. Част от мерките вече са изпълнени – приети са 
законови разпоредби и специална наредба за третиране на отпадъците от 
строителството и от разрушаването на сгради, с които са определени: отговорностите 
на всички участници в процеса – общински и държавни органи, строители, проектанти 
и консултанти в строителството; поетапните цели за оползотворяване и рециклиране; 
изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в различните типове 
строежи; контрола; изискванията към възложителите на обществени поръчки за 
строителство, за предоставяне на информация и контрол. В процес на изпълнение са и 
няколко регионални общински съоръжения за третиране на строителни отпадъци с 
финансиране по ОПОС 2007 – 2013г. 

 „Третия национален план за изменение на климата 2013-2020г.“, и по-
конкретно в частта, отнасяща се до емисии на парникови газове от сектор „Отпадъци” 

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 
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намалели с почти 28% спрямо базовата 1988г., 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%. Добивът и оползотворяване на газ от 
депата не се практикува в страната ни и целият метан от депата се емитира в 
атмосферата или (в редки случаи) се изгаря. 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 нормативните и екологични изисквания и закриване на 
депата с преустановена експлоатация. 

Очаква се изпълнението на предвидените мерки в настоящата ПУО в община 
Червен бряг да допринесе в значителна степен за изпълнение на регионалните цели/ 
целите в посочените по-горе национални програмни документи, тъй като поставените 
общински стратегически и оперативни цели са в пълен синхрон с националните цели, 
приоритети и мерки в областта на управление на отпадъците. 

VI.2. Координация с програмни документи на общинско и областно ниво 

Програмата за управление на отпадъците е елемент от цялостната система за 
планиране развитието на общината. Заложените цели и мерки в настоящата общинска 
програма са синхронизирани и съобразени с ключови общински и областни програмни 
документи, както следва: 

 „Актуализация на общински план за развитие на община Червен бряг, 
2014-2020г.“ 

Общинският план за развитие на Община Червен бряг е разработен в 
съотвествие с изискванията на Закона за регионално развитиe. Актуализация на 
общински план за развитие е във връзка с ППЗРР. Той определя целите и приоритетите 
за развитието на община Червен бряг, като елемент на развитието на страната и в 
частност на Северозападния район за планиране. Общинският план за развитие е 
отворен и динамичен документ. Подлежи ежегодно на отчет, актуализация и 
допълнение. 

Като документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие 
на местно ниво, Общинския план за развитие на община Червен бряг за периода 2014-
2020г. е разработен в съответствие с предвижданията на „Областна стратегия за 
развитие на област Плевен (2014-2020г.)“, „Регионалния план за развитие на 
Северозападен район (2014-2020г.)“, „Националната стратегия за регионално 
развитие (2012-2022г.)“, „Националната програма за реформи (2011-2015г.)“, 
„Националната програма за развитие на България 2020“, Стратегията „Европа 
2020” от една страна и „Общинския план за развитие на община Червен бряг за 
периода 2007-2013г.“, актуализацията му и секторните местни стратегии от гледна 
точка на приемствеността им от друга. 

С програмата се определя пакета от мерки и проекти за реализация на целите и 
приоритетите за развитие на общината през периода до 2020г., съответните финансови 
ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на 
проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на 
общинския план за развитие, действията за осигуряване на комуникация, информация и 
публичност при осъществяването на мерките и проектите. 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

202 

 

Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен 
характер (7-годишен период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в 
зависимост от условията и прогнозите за реализацията на общинския план за развитие с 
цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане 
целите и приоритетите за развитие. 

Предвидените цели и мерки в настоящата ПУО на община Червен бряг ще 
допринесът за достигане изпълнението на по-долу изброените стратегически цели, 
приоритети и заложени мерки в Общинския план за развитие, както следва: 

 Стратегическа цел 3: „Подобряване на инфраструктурата и 
свързаността на териториите съобразно околната среда” – устойчивото 
развитие и остъпът до териториите е не само основна политика на 
Европейския съюз, но и допринася за комплексното социално-икономическо 
развитие:  
 Приоритет 3: Изграждане и осъвременяване на инфраструктура за 

интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда 
– развитието и модернизацията на инфраструктурата е от определящо 
значение за увеличаване инвестиционната атрактивност и 
конкурентоспособност на общината. Инфраструктурата е ключов фактор 
за развитието на бизнеса и източник за създаване на нови работни места. 
Тя има и важно значение за подобряване на условията на живот в 
общината. Проектите за развитие и модернизация на инфраструктурата се 
оценяват за тяхното въздействие върху околната среда, което е от особена 
важност за прилагане принципите на устойчивото развитие. Специфична 
цел 4: Опазване на околната среда, превенция на природни рискове и 
климатична сигурност; Мярка 3.4.1. Подобряване, развитие на 
инфраструктурата за третиране на отпадъци и внедряване на 
съвременни технологии – дейностите включват насърчаване на разделно 
събиране на отпадъците, компостиране на биоразградимите отпадъци, 
рециклиране и екологично обезвреждане в изпълнение на Пътната карта 
за ефективно използване на ресурсите в Европа в периода до 2020г.;  

 Приоритет 4: Добро управление в полза на местната общност и 
бизнеса; Специфична цел 1: Укрепване на административния капацитет 
за подобряване на процесите на управление; Мярка 4.1.1. Повишаване на 
професионалните и ключови компетенции на служителите в общинска 
администрация – цели се подобряване на ефективността в работата и 
повишаване на професионалните и ключови компетентности на 
служителите в общинската администрация чрез провеждане на обучения, 
семинари, обмяна на опит и др. Специфична цел 3: Развитие на 
партньорство за подобряване на социално-икономическото развитие; 
Мярка 4.3.2. Развитие на междуобщинско и транснационално 
сътрудничество – транснационалното и междуобщинското 
сътрудничество ще продължат да се развиват като инструменти за 
трансфер на опит и добри практики между европейските райони в 
области, покриващи идентифицираните нужди на регионите и 
определените тематични цели на Общата стратегическа рамка. Налични 
са възможности за изпълнение на многостранни проекти от общ интерес 
за осъществяване на дейности в следните области: опазване на околната 
среда; развитие на транснационални транспортни и комуникационни 
мрежи; намаляване на опасностите от технологични и природни рискове; 
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социални услуги в общността; изграждане на мрежи за трансфер на 
технологии и знания. Мярка 4.3.4. Насърчаване на публично-частното 
парньорство – публично-частното партньорство е добър модел за 
засилване на сътрудничеството, обмяна на добър опит и практики и 
повишаване качеството на предлаганите стоки и услуги; 

 „Областна стратегия за развитие на област Плевен за периода 2014-
2020г.“ 

Стратегията за развитие на област Плевен (ниво 3 по номенклатурата на 
статистическите териториални единици на Евростат) е част от пакета документи за 
стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в България, 
регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за неговото 
прилагане (ППЗРР). Областната стратегия за развитие на област Плевен е разработeна в 
съответствие с „Регионалния план за развитие на Северозападния район за планиране 
(ниво 2)“. Разработката на ОСР е приета от областния съвет за развитие, по 
предложение на областния управител и след обсъждане и съгласуване в регионалния 
съвет за развитие. 

Областната стратегия за развитие е разработена в контекста на актуалното 
социално-икономическо състояние на областта и в съответствие със стратегическата 
ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и 
приоритети. Съгласно чл.12.(1) на ЗРР, ОСР определя средносрочните цели и 
приоритети за развитие на областта, както и стратегическите насоки за разработване на 
общинските планове за развитие. Съгласно нормативните изисквания, областната 
стратегия за развитие е разработена за 7-годишен период, който съвпада с периода на 
действие на регионалния план за развитие.  

Стратегията е съобразена с новите цели и приоритети, както и с финансовите 
условия на политиката за сближаване на ЕС през периода 2014-2020г., Националната 
програма за развитие „България 2020”, Националната програма за реформи на РБ, 
секторните стратегии, НСРР, НКПР, целите на Кохезионната политика на ЕС (новите 
регламенти за фондовете на ЕС), стратегическите документи на ЕС (стратегията Европа 
2020, Териториалния дневен ред на ЕС 2020, Общата стратегическа рамка на ЕС до 
2020г). Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион и предвижданията на 
оперативните програми, които ще бъдат разработени в тази стратегическа рамка.  

Предвидените цели и мерки в настоящата ПУО на община Червен бряг ще 
допринесът за достигане изпълнението на по-долу изброените мерки в следните 
приоритетни области, както следва: 

 ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6: Природа за бъдещите поколения - 
опазването на природата е в основата на концепцията за устойчиво развитие. 
Мерките на ПО 6 са с акцент върху подобряване на компонентите на околната 
среда, защитата на природното наследство и популяризиране на биологичното 
разнообразие. Тази област допринася за постигането на Стратегическа цел 3: 
„Развитие на модерна инфраструктура, висококачествени комунални услуги 
и на по-добри условията на живот в урбанизирана среда” и Стратегическа 
цел 4: „Съхраняване на природното и културно наследство на областта за 
бъдещите поколения”. ПО 6 пряко съответства на Приоритет 3.3 „Опазване 
на околната среда и биоразнообразието“ на СЦ 3: „Подобряване на 
териториалната устойчивост и свързаност“ на РПР на СЗР 2014-2020г. В 
тази приоритетна област са очертани и следните мерки: 
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 Мярка 6.3: Изграждане на регионални системи за управление на 
отпадъците: Проект „Изграждане на система за управление на 
отпадъците в регион Луковит - Червен бряг“; 

 Мярка 6.4: Развитие на интегрирана система за оползотворяване и 
повторно използване на отпадъците: Дейности: 
 Изграждане на сепараторни площадки за третиране на отпадъци; 
 Изграждане на регионални /местни центрове за рециклиране на 

строителни отпадъци; 
 Изграждане на системи за компостиране на биологични отпадъци; 

 „Програма за опазване на околната среда на община Червен бряг, 2016-
2020г.“ 

Настоящата Програма за управление на отпадъците в община Червен бряг е 
неразделна част от общинската програма за околната среда, в която са поставени 
следните основни специфични стратегически цели: 

 Рекултивация на „Депо за неопасни отпадъци” – гр. Червен бряг; 
 Подобряване ефективността на дейностите по управление на отпадъците на 

територията на общината; 
 Обезвреждане на негодните за употреба пестициди; 
 Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни станции по 

населените места от общината - селата; 
Изпълнението на приоритетите заложени в Общинската програма за опазване на 

околната среда (ОПООС), ще доведе до промяна облика на общината. Основната идея 
заложена в ОПООС е създаването на оптимална екологична обстановка в община 
Червен бряг, която ще се постигне чрез: 

 Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната 
среда; 

 Умело използване на пазарните условия и насочване на частните интереси 
към отстраняване на негативните последици и преди всичко към създаване на 
интерес за превантивни мерки; 

 Намаляване на вредните въздействия върху компонентите на околната среда в 
резултат на природните процеси и явления; 

 „Общински план за развитие на община Луковит за периода 2014-
2020г.“ 

Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на 
устойчиво интегрирано местно развитие през следващия седемгодишен период. С този 
план за развитие се определят визията, средносрочните цели, приоритети и мерки за 
развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината на 
базата на установените проблеми и потребности на територията й, природните, 
икономическите, социалните и културно-историческите й дадености, и възможностите 
за постигане на интегриран устойчив и балансиран напредък. При разработването на 
основните приоритети за развитие на община Луковит е следвана политиката на 
максимално доближаване до стратегическите цели и приоритети, заложени в плановите 
документи от по-висш порядък - стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж „Европа 2020”, Националната програма за развитие „България 2020“, „Договора 
за партньорство 2020“, „Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022г.“, 
„Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г.“ и 
„Регионалния план за развитие на Северозападен район от ниво 2 за периода 2014-
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2020г.“ Приоритетните области в „Общинския план за развитие на община Луковит“ 
представляват посоките, в които през седемте години на следващия програмен период 
следва да се насочат усилията на местната администрация и да се фокусират ресурсите, 
което ще доведе до постигане на стратегическите цели, поставени в плана за развитие 
на община Луковит. 

Предвидените цели и мерки в настоящата ПУО на община Червен бряг ще 
допринесът за достигане изпълнението на по-долу изброените стратегически цели, 
приоритети и заложени мерки в Общинския план за развитие на община Луковит, като 
водещ партньор в Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион 
Луковит, както следва: 

 Стратегическа цел 1: „Среда подкрепяща възможностите за развитие на 
конкурентна местна икономика и добро качество на живот на хората в 
община Луковит” – фокусирана е върху устойчивото ползване на 
природните ресурси (енергийната ефективност, рециклирането, повторната 
употреба и използването на възобновяеми енергийни източници), което като 
цяло води до намаляване на разходите във всички сектори и нива - семейство, 
бизнес, община, област и т.н. Чистата околна среда повишава качеството на 
живот, съхранява човешкото здраве и намалява медицинските разходи, а 
изследваното и съхранено биологично разнообразие осигурява както 
незаменим ресурс за развитие на туризма, така и безценни природни суровини 
за хранителната, фармацевтична, козметичната и други индустрии. Ето защо, 
опазването на околната среда е ключов елемент от местните политики, тъй 
като засяга всеки аспект от живота на хората и развитието на нашето 
общество. Приоритет 3 „Удобна, здравословна и сигурна жизнена среда” на 
стратегическата цел включва Специфична цел 3.4. „Изграждане на модерна 
система за събиране и третиране на битовите отпадъци в община 
Луковит”. Предвидени са осем мерки за изпълнение на специфичната цел, 
всичките с хоризонт на изпълнение 2014-2020г., както следва: 
 Проект 3.4.1. „Разработване и експлоатация на система за разделно 

събиране, транспортиране и преработка на битови отпадъци на 
територията на общините участнички в регионалното сдружение за 
управление на отпадъците: закупуване на съдове, машини за 
транспортиране, разработване на система за управление и контрол”; 

 Проект 3.4.2. „Изграждане на модерни съоръжения за ефективна 
обработка на събираните отпадъци на територията на РЦУО, чрез 
изгаряне пиролиза и други иновативни методи с които да се намали 
количеството депониран отпадък“; 

 Проект 3.4.3. „Осигуряване на възможности за рекултивация на първа 
клетка на РЦУО – гр. Луковит след изчерпване на нейният капацитет и 
изграждане на втора клетка”; 
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VII. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Наблюдението, оценката и контрола на отчитане изпълнението на настоящата 
ПУО в община Червен бряг са от ключово значение, с оглед проследяване напредъка по 
постигане на определните цели, срокове и ресурси и навременното предприемане на 
необходимите действия за преодоляване на възникнали проблеми при реализация на 
мерките при постигане на програмните цели, а при необходимост и предприемане на 
действия за актуализация на Програмата. 

Текущо наблюдение (мониторинг) представлява процес на системно събиране и 
анализ на информация, свързана с изпълнение на включените в ПУО мерки и 
анализиране и оценка степента на изпълнение на целите, както и на проблемите при 
изпълнението и причините за тях. От съществено значение е да се гарантира, че 
информацията се събира по един организиран и планиран начин и през редовни 
интервали. Дирекция „Строителство и архитектура”, Отдел” Инвеститорски 
контрол – строителство и екология” ще извършва наблюдение и оценка на ПУО, като 
събира и систематизира необходимата информация от общинската администрация, 
относно изпълнението на конкретните програмни мерки. За всяка една от мерките в 
отделните подпрограми са посочени очаквани резултати от изпълнението, както и 
индикатори за измерване на изпълнение за мярката. Именно за посочените резултати и 
определените индикатори ще се събира необходимата информация. В допълнение към 
изпълнението на текущите и целевите индикатори за всяка мярка ще се наблюдава и 
спазването на предвидения график - срок и степента на изразходване на ресурсите. 

Наблюдение изпълнението на програмата се контролира от Кмета на община 
Червен бряг и упълномощени длъжностни лица от общинската администрация. 

Дирекция „Строителство и архитектура”, Отдел” Инвеститорски контрол – 
строителство и екология” ще анализира и оценява напредъка в изпълнение на 
мерките, причините за неизпълнение или за изоставане в изпълнението и ще изготвя 
годишен отчет, който ще отразява резултатите от изпълнените мерки и програмните 
цели, както и ще предлага съответни корективни действия при наличие на забава в 
изпълнение на предложените мерки. За измерване информираността, развитието на 
социалните нагласи и участието на населението и бизнеса е целесъобразно събирането 
на качествени данни за нивото на разбиране и участието на различни групи от 
населението в изпълнение на включените в ПУО мерки, ще се извършва чрез 
организиран мониторинг в община Червен бряг за набиране на предложения, 
коментари и открояване на проблеми при управление на отпадъците – напр. с ежегодни 
социологически проучвания или анкети сред обществеността и бизнеса. 

Контролът върху изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще 
се осъществява от Общински съвет – Червен бряг. За целта всяка година в срок до края 
на месец февруари Дирекция „Строителство и архитектура”, Отдел” 
Инвеститорски контрол – строителство и екология” ще събира и систематизира 
информацията за предходната година, като ще изготвя и представя на кмета на 
общината Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в 
община Червен бряг за предходната календарна година. Целесъобразно е отчета да 
съдържа оценка на резултатите от изпълнението на плана на действие на всяка 
подпрограма, т.е. тенденциите и степента на изпълнение на заложените мерки и цели. 
Кметът на общината представя отчета пред Общинския съвет – Червен бряг в срок до 
31 март, а при необходимост и предложения за допълване и актуализиране на ПУО. 
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Копие на отчета се представя на Регионалната инспекция по околната среда и водите – 
гр. Плевен, до 31 март на следващата година, а самия отчет се публикува на интернет-
страницата на общината с цел информиране на обществеността. Координацията по 
подготовката на годишните отчети, обобщаването на резултатите и следенето на 
изпълнението на ПУО ще се осъществява от оторизиран специалист от Общинската 
администрация - Дирекция „Строителство и архитектура”, Отдел” Инвеститорски 
контрол – строителство и екология”. Оценка на резултатите и на работата на 
общинската администрация по изпълнението на ПУО се прави от ОбС при обсъждане 
на годишния отчет. 

Годишният отчет за изпълнение на ПУО ще се изготвя в следния формат: 
 Въведение – включва основание за изготвяне на отчета, описва за кого е 

предназначен и целите на отчета, пояснения за структурата на отчета; 
 Общи условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия 

в общината; 
 Действия, предприети от общината за осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнение на мерките в ПУО: 
- Създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни; 
- Преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на ПУО през 

годината и предприетите релевантни мерки за преодоляването им; 
- Резултати от извършена оценка и тематични допитвания към края на 

отчетната година; 
- Напредък по изпълнение на заложените цели и мерки в общинската ПУО; 
- Заключение – изводи от анализа на изпълнението и предложения за 

промени или адаптиране на програмата за текущата година в случай на 
необходимост; 

- Приложения – напр. графики, таблици, фигури, илюстриращи напредъка 
по изпълнение на мерките и целите в програмата. В табличен формат се 
докладва напредъкът по изпълнение на индикаторите, разработени за 
постигане на специфичните цели в Програмата, който е основата за 
текстовата част на отчета (може да се използва табличния формат от плана 
на действие във подпрограмите); 

Целесъобразно е изготвянето на междинна оценка на ПУО след три годишен 
срок на изпълнение (т.е това е след края на 2018г.), както и на окончателна оценка на 
ПУО в края на срока на изпълнение на общинската ПУО (т.е това е края на 2020г.), 
които да посочват тенденциите и степента на изпълнение на програмните цели, както и 
анализ на причините за евунтуални проблеми при изпълнението им. 

Член 52, ал.3, т.2 от ЗУО поставя най-общи изисквания по отношение на 
актуализацията на Програмата за управление на отпадъците, която може да се 
извърши в случай на фактически и/или нормативни условия при поява на следните 
обстоятелства: 

 В резултат от въздействието на „външни“ фактори - промени в 
законодателството, които налагат промяна в заложените стратегически и 
оперативни цели и в планираните мерки за тяхното постигане; 

 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; 
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 Други непредвидени промени в обстоятелствата, които налагат промени в 
Програмата. 

Процедурата в случай на актуализация може да се извърши от Дирекция 
„Строителство и архитектура”, Отдел” Инвеститорски контрол – строителство и 
екология” или ще включва изготвяне на актуализиран вариант на Програмата за 
управление на отпадъците в община Червен бряг, провеждане обществени 
консултации, прилагане на законодателството за екологична оценка на планове и 
програми, внасяне на актуализираната програма за одобрение от Общински съвет – 
Червен бряг и публикуване за информация на обществеността. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Анализи на текущото състояние на управление на отпадъците в община 
Червен бряг 
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1. АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРОГРАМНИ 
ДОКУМЕНТИ В КОНТЕКСТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА 
ОБЩИНИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

1. Йерархия на управлението на отпадъците 

В законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на 
отпадъците се прилага като приоритетен ред, т.нар. йерархия на отпадъците. Тази 
последователност определя приоритетния ред на това какво представлява най-
добрата възможност за околната среда в законодателството и в политиката 
относно отпадъците. Спазването и гарантира най-високо ниво на ефективно 
използване на ресурсите. Йерархията задава пет възможни начина за институциите и 
бизнеса за справяне с отпадъците и дава приоритет на мерките в следната 
последователност: 

 Предотвратяване на образуването на отпадъци 

„Предотвратяването” на образуване на отпадъци е определено в Член 3, 
точка 12 от РДО, респективно в §1, точка 28 от ДР на ЗУО, като “Мерки, които се 
предприемат преди веществото, материалът или продуктът да се превърнат в 
отпадък, с което се намалява:  

 Количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 
продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено 
предотвратяване); 

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

 Съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите 
(качествено предотвратяване на отпадъците)“; 

 Подготовка за повторна употреба 

„Повторна употреба” е определено в Член 3 (13) от РДО, респ. в §1, точка 23 
от ДР на ЗУО, като: „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, тя не е 
дейност по управление на отпадъка (например, ако едно лице получава един материал, 
парче плат, директно от настоящия му собственик с намерението да го използва 
повторно (дори ако са необходими някои ремонтни дейности) за същите цели, това е 
доказателство, че материалът не е отпадък). 

„Подготовка за повторна употреба” е определено в Член 3 (16) РДО, респ. в 
§1, т.25 от ДР на ЗУО, като: „Проверка, почистване или ремонт, операции по 
оползотворяване, посредством които продуктите или компонентите на продукти, 
които са станали отпадък, се подготвят, така че да могат да бъдат повторно 
използвани без всякаква друга предварителна обработка“.  

По дефиниция, подготовка за повторна употреба е специфичен случай на 
оползотворяване. Основната разлика между „повторна употреба“ и „подготовка за 
повторна употреба“ е, че в първия случай материалът или предметът не е станал 
отпадък, докато в случаите на „подготовка за повторна употреба“, въпросният материал 
е станал отпадък по смисъла на определението за отпадъци. Примери за подготовка за 
повторна употреба включват ремонт на велосипеди, мебели или електрическо или 
електронно оборудване, от които притежателите им са се освободили. 
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 Рециклиране 

„Рециклиране” е определено в Член 3 (17) от РДО, респ. в §1, точка 37 от ДР на 
ЗУО, като: „Всяка дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните 
материали се преработват в продукти, материали или вещества, за първоначалната 
им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не 
включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които 
ще се използват като горива или за насипни дейности“. 

Подходът при рециклирането е, че един материал се преработва с цел да се 
променят неговите физикохимични свойства и да се оползотворява повторно за същите 
или за други цели. Главната цел на Рамковата директива за отпадъците е ЕС да стане 
повече от „рециклиращо общество“, което се стреми да избягва образуването на 
отпадъци и да използва отпадъците като ресурс. Конкретните дейности по управление 
на отпадъка, които се класифицират като рециклиране съгласно Рамковата директива за 
отпадъците, включват (но не само): 

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

 Производство на компост, отговарящ на критериите за качество на 
продуктите;  

Рециклирането включва физическо, химическо или биологично третиране, което 
води до материал, който вече не е отпадък. Рециклирането е вид оползотворяване на 
отпадъците. 

 Друго оползотворяване (напр. оползотворяване за получаване на 
енергия) 

„Друго оползотворяване”, определено е в чл.4 (1) от РДО, като: „Всяка 
дейност, която отговаря на определението за „оползотворяване” съгласно РДО, но 
която не отговаря на специфичните изисквания за подготовка за повторна употреба 
или за рециклиране“. Примери за друго оползотворяване са: 

 Изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на 
отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е 
операция по управление на отпадъците с оползотворяване на енергията, 
класифицирана като R1 в приложение II към РДО, респективно R1 в 
приложение 2 към §1, т.13 на ЗУО. Това контрастира с изгарянето на 
отпадъци без оползотворяване на енергия, класифицирано като операция по 
обезвреждане D10 в приложение I към РДО, респективно D10 в приложение 1 
към §1, т.11 на ЗУО; 

 Насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване, съгласно 
§1, т.10 от ДР на ЗУО, като: „Дейност по оползотворяване, при която 
подходящи отпадъци се използват за рекултивационни цели в разкопани 
участъци или за инженерни цели в строителството на депа и където 
отпадъкът е заместител на неотпадъчни материали“; 
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 Обезвреждане (депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията 
и др.) 

„Обезвреждане” определено е в Член 3 (19) от РДО, респ. в §1, т.11 от ДР на 
ЗУО, като: „Всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има 
като вторична последица възстановяването на вещества или енергия“. 
Неизчерпателен списък на дейностите по обезвреждане е представен в Приложение №1 
на ЗУО. 

От това определение следва, че всяка дейност по третиране на отпадъци, която 
не отговаря на критериите на определението за оползотворяване по подразбиране се 
счита за обезвреждане. Определението „дори когато дейността има като вторична 
последица възстановяването на вещества или енергия” отразява обратно идеята, че 
всяка дейност по оползотворяване трябва да отговаря на критерия, че „основен 
резултат” е „използването на отпадъка за полезна цел” чрез замяна на други материали, 
които иначе биха били използвани за изпълнението на тази цел. 

2. Анализ на националната и общинската нормативна рамка 

Законодателна рамка за управление на отпадъците в България 

Законът за опазване на околната среда (ЗООС), Законът за устройство на 
територията (ЗУТ), Законът за управление на отпадъците (ЗУО) и Законът за 
ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на 
опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (приет януари 1996г., обн., ДВ, бр.8 от 1996г., 
доп. и изм. ДВ, бр.113 от 1999г.), заедно със съответните подзаконови нормативни 
актове са основните закони в областта на управление на отпадъците в България. 
Съществуват и други закони и подзаконови нормативни актове, които оказват влияние 
върху развитието на сектор „Управление на отпадъците”, като по-важните от тях са 
споменати в този раздел от Програмата. 

 Закон за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр.91 от 25.09.2002г., 
попр., бр.98 от 18.10.2002г……., изм. и доп., бр.62 от 14.08.2015г., в сила от 
14.08.2015г.) 

Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда 
(атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, 
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие), 
управлението и контрол на факторите, които оказват вредно въздействие върху нея 
(отпадъци, шум, химични вещества и антропогенна дейност) са въведени в ЗООС. 
ЗООС очертава принципите за опазване на компонентите на околната среда - като 
например “устойчиво развитие”, „предотвратяване и намаляване на риска за 
човешкото здраве“, “предимство на предотвратяването на замърсяване пред 
последващо отстраняване на вредите, причинени от него”, „участие на 
обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на 
околната среда“, „информираност на гражданите за състоянието на околната 
среда“, “замърсителят плаща” и „интегриране на политиката по опазване на 
околната среда в секторните и регионалните политики“. Освен рамкови разпоредби 
относно принципите, които трябва да се спазват за опазване на околната среда (и в 
частност на управлението на отпадъците) и общите задължения на лицата и 
компетентните органи, в закона са регламентирани и процедурите по извършване на 
екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и издаване 
на комплексни разрешителни или лицензи. 
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 Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., 
изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., изм. 
ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. и 
доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.) 

Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на 
територията, изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в 
страната, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. 

С приемането на Закона през 2001г. се въвежда разпоредба общините да 
осигуряват терените и изграждането на съоръженията и инсталациите за третиране на 
битовите отпадъци. Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са 
определени като елементи на техническата инфраструктура. Това създава 
допълнителни административни бариери и забавяния на планирането и изграждането 
им, тъй като се изисква изработването на специален ПУП, дори ако теренът е 
определен с ОУП или ПУП за промишлени цели. Законът съдържа разпоредби във 
връзка с произтичащите от ЗУО изисквания, относно строителните отпадъци и 
отпадъците от разрушаване на сгради. 

 Закон за местните данъци и такси (Обн. ДВ. бр.117 от 10 Декември 
1997г., изм. ДВ. бр.71 от 23 Юни 1998г.,……………… изм. ДВ. бр.35 от 15 
Май 2015г., доп. ДВ. бр.37 от 22 Май 2015г.) 

Регламентира данъци и такси, които се определят от общините и приходите от 
които постъпват в общинския бюджет, включително такса „Битови отпадъци”. Законът 
регулира за кои услуги таксата за битови отпадъци се заплаща от потребителите, 
подхода за определянето й, кои разходи, извършвани от общините, формират таксата, 
сроковете за заплащането й. 

 Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр.86 от 30 Септември 
2003г, ……..Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 
2013г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 
2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г.) 

До приемането през септември 1997г. на Закон за ограничаване на вредното 
въздействие на отпадъците върху околната среда в България липсва специална правна 
уредба в тази област. Законът за първи път урежда обществените отношения в сектор 
„Управление на отпадъците”.  

Законът за управление на отпадъците, приет през септември 2003г., доразвива 
философията на закона от 1997г. и транспонира напълно РДО 75/442/ЕЕС и заедно с 
наредбите към него се въвеждат изискванията на всички европейски директиви в 
сектор “Управление на отпадъците”. Към момента на приемане на България като страна 
член на ЕС през 2007г., законодателството в сектора е хармонизирано с европейското 
право. С допълненията в закона през 2010г. се въвеждат икономически стимули за 
предприемане на реални действия за управление на отпадъците, т.е намаляване на 
депонираните отпадъци и преминаване към регионален принцип на управление на 
битовите отпадъци. Законът въвежда принципите „замърсителят плаща”, „разширена 
отговорност на производителя” и йерархията на управление на отпадъците. Законът 
въвежда за първи път конкретно адресирани оперативни цели за рециклиране на битови 
и строителни отпадъци, изисквания към съоръженията и инсталациите за отпадъци, 
въвежда икономически и регулаторни механизми и инструменти за прилагане на 
законодателството; правила за управление на масово разпространените отпадъци; 
урежда подхода за „край на отпадъка” и „странични продукти”, определя детайлно 
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контролните функции на институциите и конкретните глоби и санкции за неспазване на 
закона.  

Новият ЗУО е приет през 2012г. Той определя правата и задълженията на 
централните и местните власти; изискванията при трансграничен превоз на отпадъци; 
изискванията към съоръженията и инсталациите за отпадъци; въвежда икономически и 
регулаторни механизми и инструменти за прилагане на законодателството; правила за 
управление на масово разпространените отпадъци; права и задължения на лицата, 
генериращи отпадъци и преработващи отпадъци; определя глобите и санкциите за 
неспазване на закона. 

Обхват: 
Законът и подзаконовите актове към него се отнасят до следните видове 

отпадъци: 
 Битови отпадъци; 
 Производствени отпадъци; 
 Строителни отпадъци; 
 Опасни отпадъци; 
Законът изрично изключва от обхвата си 11 вида отпадъци, в т.ч. радиоактивни; 

отпадъци от миннодобивната промишленост; отпадъчни води и газове; слама и други 
естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в 
земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от такава биомаса чрез 
процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават човешкото 
здраве; трупове на животни и странични животински продукти и др. 

Ключовите разпоредби, произтичащи от ЗУО, са: 
 Въвежда количествени цели за подготовка за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, 
метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други 
източници, които да достигнат общините, в следните срокове и количества: 
- до 1 януари 2016г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло; 
- до 1 януари 2018г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло; 
- до 1 януари 2020г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло; 

 Въвежда изисквания към общините най-късно до края на 2020г. ограничаване 
на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от 
общото количество на същите отпадъци, образувани в Р България през 1995г. 
Поетапното постигане на тези цели е заложено чрез „Наредбата за разделно 
събиране на биоотпадъците“; 

 Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, 
за което отговорност имат възложителите на строителни дейности, както 
публични органи, така и бизнес: 
- до 1 януари 2016г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците;  
- до 1 януари 2018г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;  
- до 1 януари 2020г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците; 

 Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в 
регионални сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на 
регионално ниво чрез регионални съоръжения и организация; 

 Регламентира отговорността на собствениците на пътища за почистване на 
техните сервитути; 
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 Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради в населените места с над 5 000 жители и в 
курортните населени места са задължени от началото на 2013г. да събират 
разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали в 
съответствие с наредбите на общините по чл.22 от ЗУО. Наредбите следва да 
се приемат от общинските съвети до средата на 2014г.; 

 Въвежда икономически инструменти: 
- За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране 

всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи 
разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на 
депото; 

- За обезвреждане на отпадъци на общинско или регионално депо за 
неопасни отпадъци или на депо за строителни отпадъци се заплащат 
отчисления за всеки тон депониран отпадък. Отчисленията имат за цел да 
се намали количеството депонирани отпадъци и да се увеличи 
рециклирането и оползотворяването им. При изпълнение на целите за 
рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци отчисленията се 
намаляват с 50% - когато се изпълнят изискванията за рециклиране на 
битовите отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло и с 50% - когато се 
изпълнят изискванията за намаляване на количествата депонирани 
биоразградими отпадъци; 

 Указва изискванията и реда за предоставяне на информация за дейности, 
свързани с отпадъци; 

 Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на 
битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да 
осигурят условия за разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички 
населени места с население, по-голямо от 5 000 жители и за курортните 
населени места; 

 Кметовете на общини да осигурят до средата на 2014г. 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 и при необходимост в други 
населени места; 

 Подзаконови нормативни актове към ЗУО  

Приети са редица подзаконови нормативни актове, които регламентират 
задължения за институциите, физическите и юридическите лица. Основните актове, 
които имат отношение към дейностите на общините, могат да се обособят в четири 
групи: 

 Подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на 
ЗУО, определящи изисквания към съоръжения и инсталации: 
- Към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 

 Наредба №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките 
за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от 
министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и 
министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр.81 от 17.09.2004г. ); 
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- За изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за 
третиране на отпадъци; 

 Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (издадена от министъра 
на околната среда и водите, обн., ДВ, бр.80 от 13.09.2013г., в сила от 
13.09.2013г.); 

- За изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и за 
съвместно изгаряне на отпадъци; 

 Наредба №4 за условията и изискванията за изграждането и 
експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно 
изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр.36 от 2013г.); 

- За третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци; 

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС №53 от 1999г., ДВ, 
бр.29/1999г.); 

- Към инсталации, произвеждащи титанов диоксид; 

 Наредба №3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов 
диоксид (обн. ДВ, бр.49/04.06.2013г.); 

 Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични 
отпадъчни потоци: 
- За утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в 

земеделието; 

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от 
пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието 
(приета с ПМС №339 от 14.12.2004г., обн., ДВ, бр.112 от 23.12.2004г.); 

- За строителни отпадъци и за влагане на строителни рециклирани 
материали; 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012г. 
(обн., ДВ, бр.89 от 13.11.2012г., в сила от 13.11.2012г.); 

- Две отделни наредби за третиране и за разделни събиране на биоотпадъци; 

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС №275 
от 06.12.2013г. (обн. ДВ, бр.107 от 13.12.2013г.); 

 Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС №235 от 
15.10.2013г. (обн. ДВ, бр.92 от 22.10.2013г.); 

- ПХБ; 

 Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на 
оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и 
почистването му, както и за третирането и транспортирането на 
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отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (приета с ПМС №50 
от 09.03.2006г., обн., ДВ, бр.24 от 21.03.2006г.); 

- За опаковки и отпадъци от опаковки; 

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, 
бр.85/06.11.2012г., изм. и доп., бр.76/30.08.2013г.); 

- ИУЕЕО; 

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно 
оборудване (приета с ПМС №256 от 13.11.2013г., обн. ДВ, бр.100 от 
19.11.2013г., в сила от 01.01.2014г.); 

- ИУМПС; 

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (приета с 
ПМС №11 от 15.01.2013г., обн., ДВ, бр.7 от 25.01.2013г., в сила от 
25.01.2013г., изм. и доп., бр.95 от 01.11.2013г., в сила от 01.11.2013г.); 

- За отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори; 

 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори (приета с ПМС №351 от 27.12.2012г., обн. ДВ. бр.2 от 
08.01.2013г.); 

- За отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета 
с ПМС №352 от 27.12.2012г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013г.); 

- За автомобилни гуми; 

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми 
(приета с ПМС №221 от 14.09.2012г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012г.); 

Все още не е приета Наредбата за изискванията към дейностите по събиране и 
третиране на отпадъците на територията на лечебни и здравни заведения, която е 
съвместна наредба на министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и 
водите.  

 Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на 
отпадъци чрез икономически инструменти: 
- За отчисленията на разходване на събраните средства за дейностите по 

закриване и след експлоатационни грижи на площадките на депата за 
отпадъци и за отчисленията за депониране на битови и строителни 
отпадъци; 

 Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр.111, от 27.12.2013г.); 

- За заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, гуми, 
опаковки, масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, полимерни 
торбички); 
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 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова 
такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци (приета с ПМС№120 от 30.05.2008г., обн., 
ДВ, бр.53 от 10.06.2008г., изм. и доп., бр.5 от 20.01.2009г., в сила от 
20.01.2009г., изм., бр.45 от 16.06.2009г., бр.69 от 03.09.2010г., изм., 
бр.85 от 29.10.2010г., в сила от 01.01.2011г., изм. и доп., бр.29 от 
08.04.2011г., бр.47 от 22.06.2012г., в сила от 22.06.2012г., изм., бр.75 от 
02.10.2012г., в сила от 01.10.2012г., изм. с Решение №9028 от 
22.06.2012г. на ВАС на РБ – бр.87 от 09.11.2012г., изм., бр.76 от 
30.08.2013г., бр.100 от 19.112013г., в сила от 01.01.2014г.); 

- За финансова гаранция или еквивалентна застраховка при трансграничен 
превоз на отпадъци; 

 Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата 
гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни 
справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (приета с 
ПМС №76 от 31.03.2011г., обн. ДВ. бр.29 от 08.04.2011г.); 

 Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички 
видове отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО: 
- За класификация на отпадъците; 

 Наредба №2 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на 
околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, 
бр.66 от 08.08.2014г.); 

- За предоставяне на информация и реда за водене на публични регистри 
относно отпадъците; 

 Наредба №1 от 04 юни 2014г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 
водене на публични регистри (обн., ДВ, бр.51 от 20.06.2014г.); 

Законодателна рамка за управление на отпадъците в Община Червен бряг 

Общините са отговорни за събирането на отпадъците на тяхната територия, като 
извършват тази дейност самостоятелно или чрез регионални сдружения. Чрез такси за 
различните отпадъци общините не само могат, но трябва много по-активно да 
стимулират намаляването на образуване на отпадъците, респективно тяхното 
оползотворяване. В общинските наредби могат да се включат и съвсем конкретни 
мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, като например ограничаване на 
ползването на прибори за еднократна употреба при обществени мероприятия. 

На територията на община Червен бряг действат следните Наредби, Програми и 
Правилници приети от Общински съвет на община Червен бряг, имащи отношение към 
управлението на отпадъците: 

 „Устройствен правилник за дейността, структурата и организацията на 
работа в общинска администрация – Червен бряг за периода 2015-2019г.” 
(утвърден със Заповед РД-09-253/10.05.2016г.); 

 „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 
2015-2019г.“ (приет с Решение на ОбС №12/03.12.2015г.); 
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 „Вътрешни правила за организация на административното обслужване в 
община Червен бряг“ (отменят „Вътрешните правила за организация на 
административната дейност в община Червен бряг“, утвърдени със Заповед 
№РД-09-533/19.09.2012г. и влизат в сила от 25.03.2015г.); 

 „Програма за опазване на околната среда на община Червен бряг“, 2011-
2020г. (приета с Решение на ОбС №963/29.04.2011г., Протокол 
№44/29.04.2011г., предстои актуализация); 

 „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 
община Червен бряг за период 2010-2020г.“ (приета с Решение на ОбС 
№918/30.03.2011г.); 

 „Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на 
община Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС №111/30.06.2004г., изм. с 
Решение на ОбС №633/29.09.2006г.); 

 „Актуализация на общински план за развитие на община Червен бряг, 2014-
2020г.“; 

 „Наредба за определяне размера на месните данъци на територията на 
община Червен бряг”, февруари 2015г. (изм. с Решение на ОбС 
№969/17.02.2015г.); 

 „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги“, февруари 2016г. (приета с Решение на ОбС №452/14.03.2003г., 
……изм. и доп. с Решение на ОбС №68/29.01.2016г.); 

 „Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 
заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията 
на Община Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС №32/31.01.2008г.); 

 „Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 
незаконни строежи или части от тях от Община Червен бряг“ (приета с 
Решение на ОбС №867/11.09.2014г.); 

 „Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на 
територията на Община Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС 
№86/13.05.2004г.,..изм. с Решение на ОбС №105/29.02.2016г.); 

 „Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията 
на Община Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС №33/31.01.2008г.); 

 „Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността 
на движението, опазването на общественото и личното имущество и 
чистотата на територията на община Червен бряг“ (приета с Решение на 
ОбС №606/25.02.2010г., ….изм. с Решение на ОбС №104/29.02.2016г.); 

 „Устройствен правилник за дейността, структурата и организацията 
на работа в общинска администрация – Червен бряг за периода 2015-
2019г.” (утвърден със Заповед РД-09-253/10.05.2016г.) 

С правилникът се определят организацията на дейност и функционалните 
задължения на административните звена в общинската администрация на община 
Червен бряг, като в състава на общината влизат 14 населени места. 

Общинската администрация - осигурява изпълнението на законите, 
подзаконовите нормативни актове, решенията на общински съвет, подпомага кмета на 
общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, 
подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по 
административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. 
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Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от 
принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, 
целесъобразност и ефективност. Общинската администрация извършва 
административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, 
достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и 
спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица 
административно обслужване. 

Кметът на общината - ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, 
като внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската 
администрация, организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския 
бюджет и на дългосрочни програми. Кметът на общината е едноличен орган на 
изпълнителната власт и делегира със заповед свои правомощия на заместник кметовете, 
кметовете на кметства, секретаря на общината и други служители от общинската 
администрация, като определя функциите им. Осъществява контрол по 
законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при 
изпълнение на техните правомощия. 

Заместник кметът по икономическите въпроси - ръководи, координира и 
контролира дейността на дружествата с общинско участие, по отношение на които 
Общината упражнява права на собственик върху общинската част от капитала им. 
Ръководи, координира и контролира комисии, свързани с прилагане на нормативни 
актове в ръководената от него сфера, както и осъществява други правомощия, 
делегирани му от кмета на общината. Координира взаимоотношенията на общинска 
администрация с министерства, ведомства, финансови институции, юридически и 
физически лица за дейностите, по които отговаря. 

Заместник кметът по строителство, архитектура, инвестиционни проекти и 
програми и екология - ръководи, координира и контролира дейността на Дирекция 
„Строителство и архитектура”, Дирекция „Европейски Проекти и програми“ и 
Отдел „Обществени поръчки“. Ръководи, координира и контролира дейността на 
комисията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и на други комисии, свързани с прилагане на 
нормативни актове в ръководената от него сфера. Координира взаимоотношенията на 
общинска администрация с министерства, ведомства, финансови институции, 
юридически и физически лица за дейностите, по които отговаря. 

Заместник кметът по образование, култура, социални дейности, 
здравеопазване и спорт - ръководи, координира и контролира дейността на Дирекция 
„Образование, култура и спорт” и Отдел „Социални дейности“. Ръководи, 
координира и контролира следните мероприятия, дейности и комисии - Общински 
социални услуги, спортна база, дейности по здравеопазването, културно-историческото 
наследство, общински културни институции и читалища, център за работа с деца, 
ОбКБППМН и други комисии, свързани с прилагане на нормативни актове в 
съответната сфера. Координира взаимоотношенията на общинска администрация с 
министерства, ведомства, финансови институции, юридически и физически лица за 
дейностите, по които отговаря. 

Кметът на кметство – изпълнява бюджета на общината в частта му за 
кметството, организира провеждането на благоустройствени, комунални и други 
мероприятия. Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за 
поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на 
кметството, като приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и 
организира охраната на полските имоти. 
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Секретарят на общината – организира дейността на общинската 
администрация, ръководи, координира и контролира дейността на Дирекция „АПИО“. 
Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-
техническото обзавеждане на службите. Организира деловодството, документооборота 
в общината и общинския архив, както и отговаря за дейността на службите по 
гражданска регистрация и административно обслужване. Организира атестирането на 
служителите в общинската администрация. Осигурява технически и организира 
международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, 
в които тя участва, както и организира обмен на опит и внедряването на добри 
практики в работата на администрацията. 

Финансовите контрольори – упражняват предварителен контрол относно 
законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност. 
Осъществяват проверки и преди вземане на решения за поемане на задължения и 
извършване на разходи. Оказват методическа помощ на общинската администрация по 
прилагането на нормативните документи, свързани с контролната дейност. 
Осъществяват непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи.  

Вътрешният одитор – е пряко подчинен на кмета на общината и дейността, 
устройството, управлението, правата и задълженията му са утвърдени от кмета на 
общината. 

Главният архитект на общината – осъществява самостоятелно правомощия, 
определени от Закона за устройство на територията, други законови и подзаконови 
нормативни актове или със заповед на кмета на общината. Провежда и контролира 
действията по устройство на територията, рамките на правомощията предоставени по 
ЗУТ, както и съгласува идейни инвестиционни проекти и одобрява работни или 
технически инвестиционни проекти, издава разрешение за строеж. Изготвя становища 
за изменение на устройствения план и становища във връзка с узаконяване и 
разрешаване ползването на строежите. Участва в рамките на своите компетентности в 
комисии, свързани с дейността на общината.  

Служителят по сигурност на информация – пряко подчинен на кмета на 
общината и изпълнява функциите по прилагане на „Закона за защита на 
класифицираната информация“. Разработва военновременния план на общината и го 
актуализира периодично, в съответствие с методологията за военновременно 
планиране. Координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за 
работа във военно време. Поддържа пунктовете за военновременно управление на 
общината в техническа изправност. Подпомага при необходимост служба „Гражданска 
защита“ към общината при осъществяване на дейността й. Информира периодично и 
при поискване Министерство на отбраната за изпълнението на задачите по подготовка 
на общината за работа във военно време. Организира и контролира спазването на 
нормативните и технически изисквания за противопожарна защита в сградите на 
общинската администрация. 

Директорите на дирекции, началниците на отдели и ръководителите на 
мероприятия и дейности по структурата на общинска администрация – отговарят за 
организацията, ръководството, координацията и контрола на работата на експертните и 
технически длъжностни лица в дирекциите, отделите, мероприятията и дейностите към тях 
в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове в съответната област. 
Организират и контролират проучването, обобщаването и изпълнението на задачи, 
поставени им по компетентност. Осъществяват необходимите организационни връзки и 
взаимоотношения с другите звена, съгласно одобрената управленска структура на 
общинска администрация. Контролират архивната дейност в съответните структурни 
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единици. Полагат грижи за повишаване на професионалната квалификация и израстване на 
служителите, правят оценка на индивидуалното им трудово изпълнение, както и правят 
предложения за подобряване организацията на работа в администрацията. 

Структурата на общинската администрация се утвърждава от Общинския съвет 
по предложение на кмета на общината. Администрацията на община Червен бряг е 
Обща и Специализирана. 

Общата администрация - осигурява технически дейността на органите на 
местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по 
административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. 
Общата администрация включва една Дирекция „Административно-правно и 
информационно обслужване” (АПИО), която е на пряко подчинение на секретаря на 
общината. Дирекцията извършва дейностите по административно-правното и 
информационно обслужване на гражданите и юридическите лица. Подпомага кмета на 
общината при осъществяване на правомощията му, осигурява нормативно и технически 
неговата дейност, както и осигурява организационното и техническото обслужване на 
Общинския съвет. Дирекция “АПИО” е структурирана в следните дейности: 

 “Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО) - 
поддържа регистър на населението и локална база данни „Население“ в актуален 
вид; Съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен 
фонд; Приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие 
с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и 
личността на гражданите; Води регистър по постоянен и настоящ адрес на 
гражданите;  

 Информационно-техническо обслужване - поддържа наличната компютърна 
техника, мрежовите операционни системи, сървърите и локалната мрежа в 
общината; Проучва необходимостта от специализирани потребителски 
програмни продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната 
наличност на пазара на информационни технологии; Осигурява информация 
за административните услуги, извършвани от общината; Организира 
съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя исканите 
справочни документи на физически и юридически лица; 

 Правно обслужване - осъществява правната помощ на ръководния екип и на 
служителите във всички структурни звена на общинската администрация, с 
оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава 
мнения, съвети и справки от юридически характер и насоченост; Дава мнение 
по законосъобразността на проектите на актове и решения на общинския 
съвет; Осъществява процесуално представителство пред всички органи на 
съдебната власт и арбитражен съд; Дава писмени становища по постъпили 
жалби, сигнали и предложения; Съдейства за повишаване ефективността от 
стопанската и друга дейност в общината; Участва във всички конкурси и 
търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени 
поръчки; Обработва издадените актове за административните нарушения и 
изготвя наказателните постановления; 

 Човешки ресурси - подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на 
длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото 
законодателство; Организира разработването на длъжностните 
характеристики на служителите от общинската администрация, на 
общинските дейности и звена, както и тяхното актуализиране; Води личните 
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досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и 
удостоверения, свързани с тях; 

 Център за услуги и информация на гражданите - осъществява деловодната 
дейност и кореспонденцията с гражданите и юридическите лица и организира 
документооборота и съхраняването на документацията в основния и текущите 
архиви на общината; Организира дейността на общината по предоставяне на 
услуги и информация на физически и юридически лица; Анализира и прави 
предложения за подобряване на административното и техническото 
обслужване; 

 Канцелария на кмета - подпомага кмета на общината при формулирането и 
разработването на решения за реализиране на общинската политика, в 
сферата на неговите правомощия и компетенции, както и представянето й 
пред обществеността; Организира, осигурява и осъществява връзките на 
общината с правителствени, политически, обществени и граждански 
организации; Извършва проучване и анализ на общественото мнение и 
разработва проекти, програми и прогнози за усъвършенстване на местното 
самоуправление; Води и поддържа в актуално състояние регистър на 
подписаните международни споразумения и архива за тях; 

 Организационно-техническо обслужване на Общинския съвет - приема и 
регистрира входящата и изходяща кореспонденция на Общинския съвет; 
Подпомага Общинския съвет при формулирането и разработването на 
решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите 
правомощия и компетенции, както и представянето и пред обществеността; 
Следи за своевременното изпълнението на решенията на Общинския съвет и 
информира кмета и секретаря на общината; 

Специализираната администрация - подпомага и осигурява осъществяването на 
правомощията на кмета на общината, като включва следните структурни звена: 

 Дирекция „Европейски програми и проекти”; 
 Дирекция „Строителство и архитектура“ е структурирана в две звена: 

- Отдел „КРВП - строителен контрол и градоустройство“ - изпълнява 
функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в 
ЗУТ; Поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията 
им, и архив на издадените строителни книжа; Поддържа определените от 
ЗУТ регистри на решенията за изработване на ПУП и на измененията им, 
регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в 
експлоатация строежи и др.; Организира и участва в дейността на 
общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по 
внесени проекти; Извършва административно-технически услуги по 
одобряване на устройствени планове и архитектурни проекти, визи за 
проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване 
съгласно ЗУТ; Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и 
подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа; 
Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя 
и връчва констативни актове на нарушителите; Участва в комисии за 
установяване на състоянието на сградите по гл. XIII, раздел III от ЗУТ; 
Съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за 
премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, 
стопански и временни постройки, павилиони и будки; Участва в 
приемателни комисии, назначени от РДНСК и в комисии, свързани с 
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дейността на общината; Организира изработването на нови 
специализирани кадастрални карти, застроителни и регулационни планове 
и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с 
инстанциите; Извършва текущо попълване, поправки и промени на 
действащите кадастрални планове и разписни книги, до изработване на 
кадастър и имотен регистър; Съхранява всички налични кадастрални и 
устройствени планове и техните изменения в техническия архив; Участва в 
приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи; 
Извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и 
ниво за строеж и контролира изпълнението им; Заверява протоколите за 
откриване на строителна площадка; Осъществява контрол при изпълнение 
на одобрени строителни проекти; Подготвя, разглежда и съгласува 
преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно 
„Закона за опазване на земеделските земи“; Урежда отношенията между 
собственици и ползватели на земеделски земи по §4 от Предходните и 
заключителни разпоредби на „Закона за собствеността и ползване на 
земеделски земи“; 

- Отдел „Инвеститорски контрол - строителство и екология“ – 
осъществява ръководство, координация и контрол на строителство 
(жилищно, просветно, здравно и др.) и ремонт на обекти собственост на 
общината; Участва в разработването на бюджетната програма за обектите 
от инженерната инфраструктура на общината и за обектите общинска 
собственост строителство (жилищно, просветно, здравно и т.н.); 
Упражнява контрол за качественото изпълнение на строителството и 
ремонта на общински обекти и подписва издадените актове, съставени по 
време на изпълнението им; Участва в ЕСУТ, съгласно заповед на кмета на 
общината; Изготвя досиета на обекти, финансирани от общината, на които 
изпълнява инвеститорски функции; Подготвя технико-икономическо 
задание (ТИЗ) във връзка с конкурсни (тръжни) документи на обекти, на 
които ще изпълняват инвеститорски функции; Проверява договорите на 
проектанти и строители, преди сключването им; Изпълнява инвеститорски 
функции, свързани с проектоизпълнение на общински обекти, чистота и 
озеленяване; Участва в рамките на своите компетентности в комисии, 
свързани с дейността на общината; Участва в разработка на краткосрочни и 
дългосрочни програми – международни и местни, свързани с дейността на 
отдела; Съставя актове на нарушителите съобразно дейността на отдела и 
съгласно наредби на общинския съвет; Изготвя или участва в изготвянето 
на програми, стратегии и планове за устройство и развитие по отношение 
на околната среда; Участва в разработването, провеждането и контрола на 
мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и 
екологичната политика на територията на общината; Участва в оформянето 
и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните 
общински мероприятия и обекти; Координира дейността на общинската 
администрация в областта на екологията с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РДНСК, 
РДВР, както и с неправителствените екологични и природозащитни 
организации и движения и научната общност (висшите училища и 
университети), частните и държавни фирми, НПО и със специалисти в 
областта на екологията; Контролира екологичното състояние на общината; 
Изготвя задания на проекти за озеленяване; Изготвя и контролира 
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ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран 
мениджмънт; Подготвя договорите за дейността по сметопочистването, 
сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява 
контрол по същата дейност; Участва в изготвянето на графици за измиване 
на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др., както 
и контролира тяхното изпълнение; Упражнява редовен контрол по 
опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи 
от граждани, физически и юридически лица; Разяснява, предупреждава и 
осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, 
намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и 
проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация; 

 Дирекция „Образование, култура, спорт“ - осъществява своята дейност в 
пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката (МОН), 
Регионалният инспекторат по образованието – Плевен и Министерството на 
финансите, относно правилното прилагане на системата за делегираните 
бюджети в учебните и детските заведения, обслужващи звена, както и други 
специфични нормативни изисквания; Осигурява условия за здравословно 
обслужване и съдейства за сигурността в общинските училища и детските 
заведения; Разработва и създава условия за прилагане на общински 
образователни програми и проекти; Координира дейността на спортните 
клубове на територията на общината; Участва в комисии, разглеждащи 
образователни, спортни и младежки проблеми; Участва в Общинската 
комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните; Организира изпълнението на общинската културна програма 
и отбелязване на годишнини, свързан с местния, регионалния и националния 
културно-исторически календар; Извършва дейност и координира работата на 
общинските културни институти и читалищата и на тези със смесено 
финансиране; Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с 
Министерството на културата относно прилагане на специфичните 
нормативни изисквания; Организира провеждането на спортни и спортно-
туристически прояви с населението на общината; 

 Дирекция „Контрол, обществен ред и сигурност“ - е специализирана 
структура на Общинската администрация, осъществяваща дейности свързани 
с изпълнение и контрол на наредбите на ОбС-Червен бряг. Изпълнява задачи 
по изискванията за спазването на нормативните актове от физическите и 
юридически лица и следи за спазването на законността от контролните органи 
на общината. Служителите на дирекцията съдействат в рамките на 
правомощията си на гражданите от общината при реализиране на техните 
законни права и интереси, като вземат мерки за предотвъртяване на 
нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно 
установения ред на територията на общината. Служителите на дирекцията 
извършват превантивна дейност за спазване на разпоредбите на нормативните 
актове, приети от ОбС, като са упълномощени да установяват нарушения на 
тези актове по предвидения законов ред, както и да санкционират такива 
нарушения в рамките на правомощията, дадени им от нормативни актове на 
ОбС на базата на съответните закони. Дирекцията изпълнява задачите си 
самостоятелно или във взаимодействие с други общински органи и звена или 
държавни органи; 
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 Отдел „Администриране на местни данъци и такси” – извършва 
производства по установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и 
такси; Установява административни нарушения и налага административни 
наказания; Изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди; Оказва 
методическа помощ по разработването, приемането и актуализация на 
бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината; Участва в 
изготвянето на проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите 
за нейното изпълнение; Подготвя отчетите за касово изпълнение на бюджета 
по образец на Министерството на финансите; Следи за своевременното 
внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет 
и разработва мерки за допълнителни финансови приходи; Изготвя 
предложения до Общински съвет за промени в „Наредбата за определянето и 
администрирането на местните данъци и цени на услуги“; Съдейства за 
подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне 
на размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината; 
Изготвя и актуализира СФУК съгласно Закона за държавен вътрешно-
финансов контрол; Представя периодично на Националното сдружение на 
общините в РБългария унифицирана информация за изпълнението на 
общинския бюджет с цел отстояване интересите на общините в преговорите с 
Министерство на финансите и други министерства и ведомства; 

 Отдел „Общинска собственост и стопански дейности” – управлява 
възстановената общинска собственост в регулацията на населените места и 
извън нея във връзка с изпълнението на ЗОС, ЗУТ, ЗСПЗЗ, правилниците за 
приложение и наредбите към тях; Изготвя програми за управлението на 
общинската собственост, информации за ефективността, статута и ползването 
на обектите – общинска собственост; Издирва, проучва и комплектува 
документите, доказващи собствеността на общината и съставя актове за 
общинска собственост и осъществява действия по отписването им от актовите 
книги; Деактува имоти, подготвя отписването на имотите, неправилно 
актувани като общинска собственост, съставя преписки по ликвидиране на 
съсобственост, подготвя и поддържа кореспонденция с Областния управител 
за отписване на актове за държавна собственост; Изготвя, обработва, 
докладва и предвижда преписки по придобиването на права на ползване и на 
строеж, права за пристрояване и надстрояване и други ограничени вещни 
права върху общинските недвижими имоти, както и продажби и замени на 
общинско имущество; Изготвя справки и издава удостоверения по молби на 
физически и юридически лица относно собствеността и статута на имотите, 
заверява молби-декларации по обстоятелствените проверки; Провежда 
отчуждителни процедури по ЗУТ и решава възникнали проблеми по 
обезщетяване на собственици и осигурява промените по прилагането на ПУП 
и устройствените планове; Участва в експертен съвет по предложения за 
ПУП, устройствените планове и приемане на техническа документация, в 
процедурите по отреждане на терени, въвеждане на приетите ПУП, отнасящи 
се до общински терени; Организира и контролира управлението на земите от 
ОПФ, решава спорове между земеделски производители и собственици и 
ползватели на земеделска земя, прилага процедури по неправомерно ползване 
на земеделска земя (чл.34 от ЗСПЗЗ), изплаща полагащото се средно рентно 
плащане на собственици по чл.37б. „в”, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ; Ежегодно 
определя ползването на общински мери и пасища, подписване на договори и 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

227 

 

събиране на такси; Извършва всички действия, свързани с техническата и 
технологична подготовка и провеждане на концесионната процедура и 
текущият контрол по изпълнението на сключените концесионни договори и 
има правата и задълженията на длъжностни лица по ППЗК; Категоризира 
търговски обекти , извършва проверки, поддържа регистър на търговските 
обекти и обектите, извършващи търговия с черни и цветни метали; 
Ежемесечно предоставя и изготвя информация за ТД на НАП – гр. Велико 
Търново, офис - Плевен, изготвя и изпраща статистическа информация до 
Министерството на икономиката за категоризираните обекти в общината; 
Участва при разработването на промени и допълнения на наредбите, касаещи 
общинското имущество и промените в закона; Ръководи, координира и 
контролира комисии, свързани с прилагане на нормативни актове в 
ръководената от него сфера, както и осъществява други правомощия, 
делегирани му от кмета на общината - комисия за разпореждане с общинско 
имущество и комисия за настаняване в общински жилища и картотекиране на 
крайно нуждаещи се граждани; 

 Отдел „Социални дейности“ – подготвя и организира изпълнението на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги; Организира 
дейността на Домашния социален патронаж, общинската трапезария и др. 
местни дейности, свързани със социалните грижи и услуги; Организира 
изпълнението на Общинската програма за закрила на детето, съвместно с 
дирекция „Социално подпомагане“; Подготвя и организира изпълнението на 
Общинската програма за интеграция на малцинствата и развитие на 
българският етнически модел; Координира провеждането на здравната и 
социална политика на територията на общината; Подготвя и реализира 
програми и проекти в областта на здравеопазването и социалните дейности; 
Разработва програми за поетапно технологично обновяване в 
здравеопазването чрез осъществяване на инвестиционни проекти по линия на 
национални здравни програми, финансиране от бюджета или от 
специализирани фондове; Съвместно с регионалните структури на 
Министерство на здравеопазването и районните здравноосигурителни каси 
(РЗОК) разработва и актуализира здравната карта на общината; Координира и 
контролира дейността на общинските здравни заведения; Осъществява връзки 
с други институции, имащи отношение към решаване на социалните 
проблеми в общината; 

 Отдел „Обществени поръчки“ - набира и анализира информация за текущи и 
предстоящи програми и проекти на ЕС; Идентифицира възможности за 
кандидатстване с проектни предложения на Общината за оперативни 
програми и други донорски програми и проекти; Управлява и отчита 
одобрени общински проекти; Предоставя актуална информация и насоки за 
кандидатстване по програми на ЕС, държавни фондове и донорски 
организации на потенциални бенефициенти (физически и юридически лица); 
Отчита проекти и програми; Участва в информационни срещи и семинари, 
обучаващи курсове и конференции, свързани с европейската интеграция, 
различните програми за финансиране и донорски организации; Осъществява 
връзка с други общини, срещи и обмяна на опит; Създава условия за успешно 
партньорство в местни и регионални медии за своевременно информиране на 
обществеността относно политиката на общината във връзка с 
осъществяваната дейност; Подготвя документацията за участие в обществени 
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поръчки (ОП), изготвя заповеди за откриването им, съобразно действащо 
законодателство, изготвя заповеди за назначаване на комисии за разглеждане 
и оценяване на процедурите, изготвя и изпраща публични покани за участие в 
процедури до РОП в АОП; Определя гаранциите за участие в процедурите за 
възлагане на ОП, гаранциите за изпълнение на договора за възлагане на ОП, 
определя размера на таксата за закупуване на документация за участие в 
процедури за възлагане на ОП, като при определяне на размера се взема 
предвид вида на ОП (стойността) и разходите по подготовката й; Изготвя 
заповеди за класиране на участниците в ОП и след утвърждаването им от 
кмета на общината в качеството му на възложител ги изпраща до всички 
участници; Изпраща до АОП всички документи, визирани в ЗОП; Информира 
АОП за сключените договори за изпълнението на ОП; Води вътрешния 
регистър за проведените процедури за възлагане на ОП, съхранява 
документацията и договорите за тяхното изпълнение и не предоставя същата 
на трети лица без изричното съгласие на кмета на общината; Поддържа база 
данни и архив по изпълнените процедури;  

 Отдел „Счетоводни дейности“ - изготвя обобщени счетоводни отчети за 
изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на 
средствата съгласно утвърдения бюджет; извършва счетоводно отчитане на 
приходите и разходите на общинския бюджет; изготвя годишен финансово-
счетоводен отчет и приложенията към него съгласно Закона за 
счетоводството и националните счетоводни стандарти; подпомага кмета на 
общината за правилното и законосъобразното използване на финансовите 
ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на 
разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални 
ценности; контролира се разходването на бюджетните средства и 
стопанисване на материалните активи от общинската администрация, звената 
и структурите в бюджетната сфера; упражнява системен контрол по 
целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджетните средства; 

Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и 
реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни 
програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на 
общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с 
неправителствени организации. 

 „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, мандат 2015-2019г.“  (приет с Решение на ОбС 
№12/03.12.2015г.) 

Правилникът урежда организацията и дейността на Общинския съвет – Червен 
бряг, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно 
Конституцията на Р България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и 
разпоредбите на правилника. Общинският съвет е орган на местното самоуправление и 
определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с 
осъществяването на дейностите по чл.17 от ЗМСМА, както и други дейности 
определени със закон. В документът са делегирани дейностите на Общинския съвет, 
някои от които са: 
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 Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове; 
 Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в 

общината и кметството по предложение на кмета на общината; 
 Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и 

приема отчета за изпълнението му; 
 Определя размера на местните данъци и такси; 
 Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и 
кметовете на кметства; 

 Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни 
изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по 
реда на Закона за устройство на територията; 

 Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, 
които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности; 

 Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в 
страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и 
определя представителите на общината в тях; 

 Създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон; 
 Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи 

територията и границите на общината; 
 Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от 

него актове; 
 Приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и 

обръщения; 
Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни 

комисии. Дейността по управление на отпадъците е делегирана на постоянната 
„Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 
екология“, която е постоянна оперативна структура към Общинския съвет на общината 
за координиране и подпомагане работата на Общинската администрация. Всички 
въпроси, касаещи управлението на отпадъците на територията на общината се внасят за 
обсъждане от комисията. След дебатиране, изготвяне на становище и проект за 
Решение, обсъждания материал се внася за разглеждане на заседание на Общинския 
съвет. 

 „Вътрешни правила за организация на административното обслужване 
в община Червен бряг“ (отменят „Вътрешните правила за организация на 
административната дейност в община Червен бряг“, утвърдени със 
Заповед №РД-09-533/19.09.2012 г. и влизат в сила от 25.03.2015г.) 

Правилата за организация на административното обслужване в община Червен 
бряг служат за регулиране взаимодействието на звената при осъществяване на 
административното обслужване и уреждат: 

 Организацията на работата по приемане, регистриране, разпределение и 
разглеждане на заявления, искания, запитвания и жалби, сигнали, 
предложения на гражданите и юридическите лица; 

 Взаимодействието на звената при осъществяване на административното 
обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия; 

 Координираността в дейността на звената при осъществяване на 
административното обслужване; 
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Административното обслужване в община Червен бряг се осъществява при 
спазване на принципите установени в Закона за администрацията, Административно-
процесуалния кодекс (АПК), Наредба за административното обслужване, Хартата на 
клиента на общината и при гарантиране на: 

 Равен достъп до административни услуги и до информация за 
административното обслужване;  

 Различни форми за достъп до административните и технически услуги и 
информацията за тях; 

 Любезно и отзивчиво отношение към потребителите на услугите; 
 Качество и ефективност на работата по административното обслужване в 

общината; 
 Координираност и взаимодействие между дирекциите и отделите в общината, 

с оглед подобряване на комплексното /административно обслужване в 
община Червен бря; 

 Изпълнение на задълженията във връзка с комплексното /административно 
обслужване по предварително разработени правила; 

 „Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията 
на община Червен бряг, 2004г. (приета с Решение на ОбС 
№111/30.06.2004г., изм. с Решение на ОбС №633/29.09.2006г.) 

Наредбата урежда условията и реда за осъществяване на дейностите по битови и 
строителни отпадъци, контролът по депонирането на производствените и опасни 
отпадъци на територията на община Червен бряг, правата и задълженията на общината, 
на гражданите, на фирмите и другите организации във връзка с осъществяването на 
дейностите по управление на отпадъците, както и определянето на размера и реда за 
заплащане на такси за третиране на твърдите битови отпадъци и на други услуги по 
третиране на отпадъците и контрола и санкциите за нарушаване на разпоредбите на 
наредбата. 

В глава втора „Права и задължения на кмета и общинската администрация“ са 
описани конкретните задължения и отговорности на органите на местно ниво, които не 
са в съответствие с Раздел III „Задължения на органите на местното самоуправление 
и местната администрация“ на ЗУО. Съгласно чл.2 от Наредбата, Кметът на 
общината е длъжен да планира, организира и контролира дейностите по третирането на 
отпадъците на територията на общината, като за целта: 

 Разработва, а Общинския съвет приема програма за управление на 
отпадъците, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците; 

 Проучва потребностите на всички населени места на територията на община 
Червен бряг, свързани с третиране на битови и строителни отпадъци; 

 Определя терен за депониране, начина за депониране и маршрута за 
транспортирането на отпадъците на територията на общината; 

 Издава разрешения за извършване на дейностите по транспортирането и 
депонирането на строителните отпадъци на територията на общината; 

 Организира и осигурява закриването и рекултивирането на стари депа до 
пълното възстановяване на терена; 

 Разработва и предлага за утвърждаване от Общинския съвет на такси по 
Закона за местните данъци и такси, свързани с дейностите по битовите 
отпадъци; 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

231 

 

 Определя със заповед границите на районите, в които е организирано 
сметоизвозването, до края на предходната година; 

 Разработва тарифа за цените за използване на общинските депа от 
предприятия, учреждения, търговски обекти, фирми и др., организирани при 
изхвърляне на разрешени от общината небитови отпадъци; 

 Обявява телефон, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения 
на наредбата, да заявяват и правят предложения, свързани с дейностите по 
третиране на битови и строителни отпадъци на територията на общината; 

 Организира дни за почистване на населените места с участието на 
гражданите, фирмите, обществените и други организации, като осигурява 
необходимите транспортни и технически средства; 

Общинската администрация осигурява средствата, необходими за извършване на 
дейностите по третиране на твърдите битови отпадъци от събирането на такси „Смет”. 
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: 

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

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

 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и 
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци; 

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

В глава пета „Организация на дейността по третиране на ТБО”, съгласно 
чл.17 от Наредбата, Кметът, респективно упълномощените от него лица, контролират 
фирмите, извършващи дейностите по третиране на твърдите битови отпадъци, в т. ч.: 

 Спазването на графиците и маршрутите за събиране на твърдите битови 
отпадъци и почистването на обществените места; 

 Качеството на извършените услуги; 
 Воденето на отчетност за вида и количеството (т или м3) на депонираните на 

общинското депо отпадъци; 
 Изпълнението на други условия на договорите; 
Общинската администрация контролира изпълнението на всички изисквания и 

задължения по Наредбата от гражданите, фирмите и организациите и санкционира 
нарушителите. 

Съгласно чл.19 на ЗУО, Раздел III „Задължения на органите на местното 
самоуправление и местната администрация“ са както следва: 

 Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните 
отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на този 
закон и наредбата по чл.22; 
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 Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на 
битови отпадъци се обслужва от лица по чл.35, 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 общината; 

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 по чл.26, ал.1 на общото събрание на 
регионалните сдружения по чл.24, ал.1 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 и предаването им за 
оползотворяване и/или обезвреждане; 

10. Разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими 
отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите 
елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и 
предаването им за компостиране 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; 

13. Осигуряването на информация на обществеността по т.1-12, 14 и 15 чрез 
интернет страницата на общината, както и по друг подходящ начин; 
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14. Поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от 
пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на общината; 

15. Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това 
места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на 
почистването им; 

Съгласно чл.20 на ЗУО, Кметът на общината организира изпълнението на 
задълженията си за участие в системите за разделно събиране, като сключва договори 
при условия и ред, определен с решение на общинския съвет, със: 

 Организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по 
реда на глава пета, раздел III, и/или 

 Други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден 
по реда на глава пета, раздели I и II, за извършване на дейности по събиране, 
транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на 
територията на общината, и/или комплексно разрешително, издадено по реда 
на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда; 

 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: 
- 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; 

- 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; 

- Задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно 
събиране на територията на общината; 

- Задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината 
по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на 
образователни и информационни кампании и работа с обществеността; 

Съгласно чл.22 на ЗУО: 
 Общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за 

изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, 
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни 
отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово 
разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно 
изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги 
по реда на Закона за местните данъци и такси; 

 С наредбата се уреждат и изискванията към площадките за предаване на 
отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за 
регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на 
площадките по чл.19, ал.3, т.11; 

 Общинският съвет публикува на своята интернет страница и подлага на 
обществено обсъждане проекта за наредба. В обсъждането могат да участват 
всички заинтересовани лица, органи и неправителствени организации; 

С оглед транспониране на националното законодателство в област управление 
на отпадъците на местно ниво, е необходимо „Наредба за управление на дейностите по 
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отпадъците на територията на община Червен бряг“ да бъде актуализирана, 
съгласно разпоредбите, регламентирани в ЗУО, като например: 

 Ясно и точно формулиране отговорностите по управление на отпадъците на 
местно ниво – кмет и общински съвет, съгласно ЗУО (представени по-горе); 

 Представяне на приоритетния ред (йерархията) при управление на 
отпадъците; 

 „Зелените“ отпадъци от поддържането на обществените площи, паркове и 
градини да се събират разделно;  

 Биоотпадъците, както и отпадъците от зелените площи към търговските 
обекти, производствените, стопанските и административните сгради се 
третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който 
осигурява висока степен на защита на околната среда; 

 Разделното събиране на биоотпадъците от почистването и поддържането на 
зелени площи към търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради, хранителни и кухненски отпадъци от ресторанти, 
заведения за обществено хранене и търговски обекти, както и подобни 
отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост на 
територията на общината е необходимо да се извършва от собствениците на 
обектите, а транспортирането на тези отпадъци до компостиращо съоръжение 
или до площадка за съхранение на тези отпадъци се организира и заплаща 
също от собствениците на обектите; 

 Също така в наредбата да бъде заложен принципа „пълна отговорност на 
замърсителите” - потребителите да заплащат пълните разходи както по 
производството и потреблението на продуктите, така и свързаните с тях 
разходи по опазване на околната среда, т.е превръщането на разходите за 
околна среда е важен фактор при вземане на решения. Най-често прилаганият 
икономически регулатор в контекста на принципа „замърсителят плаща” е 
въвеждането на различни такси, а при неизпълнение на регламентирани с 
нормативни актове задължения, пълната отговорност предполага заплащането 
на глоби, което също се регламентира с наредбата; 

 Съобразно ЗУО, общинската Наредба трябва ясно да регламентира и определя 
организацията на дейностите по третиране на строителните отпадъци 
(образувани от ремонтната дейност на домакинствата и когато общината е 
възложител на СМР); неопасните производствени отпадъци; масово 
разпространените отпадъци - отпадъците от опаковки, ИУЕЕО, ИУМПС, 
НУБА, ИУГ, отработените моторни масла; опасните отпадъци, образувани от 
домакинствата; „зелените“ отпадъци (биоотпадъци) и др.; 

 Организиране и предаване на събраните строителни отпадъци от ремонтната 
дейност, образувани от домакинствата на територията на общината, да бъде 
по съставен от общината и оповестен месечен план-график; 

 Определяне на конкретни изисквания за пунктовете за вторични суровини за 
предаване на битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и 
стъкло; 

 Задължаване на пунктовете за вторични суровини да предоставят информация 
на общината за събраните от тях и предадени за рециклиране количества 
битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло; 

 Определяне на задължения към ползвателите на търговски обекти, 
производствени, стопански и административни сгради в населените места в 
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общината за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, 
пластмаси и метали; 

Също така е необходимо в Наредбата да се отчете и регионалния принцип на 
управление на отпадъците, т.е изградения и въведен в експлоатация Регионален център 
за управление на отпадъците – Луковит. 

 „Наредба за определяне размера на месните данъци на територията на 
община Червен бряг“, февруари 2015г. (изм. с Решение на ОбС 
№969/17.02.2015г.) 

С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на 
местните данъци на територията на община Червен бряг, като в общинския бюджет 
постъпват следните местни данъци: 

 Данък върху недвижимите имоти; 
 Данък върху наследствата; 
 Данък върху даренията; 
 Данък при възмездно придобиване на имущества; 
 Данък върху превозните средства; 
 Патентен данък; 
 Туристически данък; 
Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва 

от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на 
общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по 
същия ред. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с 
гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци. 

 „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги“, февруари 2016г. (приета с Решение на ОбС 
№452/14.03.2003г., ……изм. и доп. с Решение №68/29.01.2016г.) 

С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и 
администрирането на местните такси и цени на предоставяне на физически и 
юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община 
Червен бряг. На територията на общината се събират следните местни такси: 

 За битови отпадъци; 
 За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични 

платна; 
 За ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, 

лагери, общежития и други общински социални услуги; 
 За технически услуги; 
 За административни услуги; 
 За откупуване и изкопаване на гробни места; 
 Други местни такси, определени със закон; 
Съгласно Наредбата, размерът на местните такси и цени на услуги се определя 

при спазване на следните принципи, регламентирани в чл.8 от ЗМДТ: 
 Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на 

услугата; 
 Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване 

на тяхното качество; 
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 Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 
местните такси; 

 Ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и 
цени на услуги; 

 Насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в 
Наредбата услуги; 

За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се 
определя отделна такса за всяка от дейностите. 

Местните такси се събират от общинската администрация. Кметът на общината 
внася в Общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от 
веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените. Анализът 
задължително съдържа: 

 Оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в 
разходите или пазарната цена; 

 Оценка на потребностите от предоставяне на услугите; 
 Информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения 

и завещания; 
 Препоръки за подобряване на администрирането на таксите; 
Общинската администрация поддържа данни за: 
 Услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 
 Ползвателите на предоставената услуга; 
 Изключенията от общата политика; 
 Използваната информация при определяне на такси и цени; 
 Събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга; 
Такса „битови отпадъци” 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. За имоти, намиращи се извън районите, 
в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира 
такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на 
териториите за обществено ползване. Границите на районите и видът на предлаганите 
услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси 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. 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: 

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

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

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

 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 
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Таксата за битови отпадъци се изчислява, както следва: 
 Размерът на таксата се определя в левове според количеството битов отпадък, 

чрез подадена декларация в Отдел „АМДТ” – Община Червен бряг, по 
местонахождение на имота до 30 ноември на предходната година. В 
декларацията се посочват видът и броя на съдовете за изхвърлянето на 
битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно 
обявената от кмета на общината честота на извозване. За придобитите през 
годината имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на 
придобиването им; 

 Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци или 
лицето не е подало декларация в срок, то заплаща годишна такса върху 
данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ при основа, определена от 
Общинския съвет; 

 При определяне на размера на таксата в зависимост от количеството битови 
отпадъци се включват разходите по чл.15(1), т.1, 2 и 3 от Наредбата. Таксата 
за почистване на териториите за обществено ползване в населените места, се 
събира пропорционално върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ; 

Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размера 
на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия 
размер към 31 декември на предходната година. Таксата не се събира, когато Общината 
не предоставя услугата и не извършва разходи за осигуряване на съдове за съхраняване 
на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно, на 
битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 
съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО; почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване. Също така се освобождават от заплащане на 
такса „битови отпадъци”, за дейностите по осигуряване на съдове за съхраняване на 
битовите отпадъци – контейнери, кофи и други и за събиране, включително разделно, на 
битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 
съоръжения за третирането им, физически и юридически лица – собственици и 
ползватели на имоти, декларирани от тях, като неосновни и неизползваеми през 
годината. Лицата подават в общината - отдел „АМДТ”, декларация по образец до 31 
декември на предходната година, в която дават изрично съгласие за извършване на 
проверки от общинска администрация и декларират, че за неверни данни носят 
наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. За придобитите през 
годината имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването 
им. 

 „Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 
заздравяване или премахване на строежи или части от тях на 
територията на Община Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС 
№32/31.01.2008г.) 

С тази Наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на 
заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на 
територията на Община Червен бряг. Тази наредба се прилага за строежи, които попадат 
в разпоредбите на чл.195, ал.6 на ЗУТ. Към принудително изпълнение на заповедта по 
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чл.195, ал.6 на ЗУТ „Кметът на общината издава заповед за премахване на строежи, 
които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за 
здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от 
самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-
хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят“, се пристъпва когато не 
се изпълни доброволно от адресата.  

 „Наредба за принудителнто изпълнение на заповеди за премахване на 
незаконни строежи или части от тях от Община Червен бряг“ (приета 
с Решение на ОбС №867/11.09.2014г.) 

С тази Наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на 
заповеди за премахване на незаконни строежи, категоризирани по чл.137, ал.1 от ЗУТ в 
четвърта, пета и шеста категория или на части от тях, находящи се на територията на 
Община Червен бряг. Тя е на основание изискванията на чл.225а, ал.3 от ЗУТ „ако 
заповедта за премахване не се изпълни доброволно в определения в нея срок, тя се 
изпълнява принудително от общината по ред, определен с наредба на общинския 
съвет“. По реда на Наредбата принудително се изпълняват и разпореждания за 
поправяне или възстановяване на незаконно премахнати строежи, части от тях или 
отделни видове строителни работи. Тази наредба не се прилага за обекти с поверителен 
характер; за които не се изисква разрешение на строеж съгласно чл.151 от ЗУТ; по чл.56 
и чл.57 от ЗУТ; други преместваеми съоръжения; при промяна на предназначението на 
сгради, съоръжения или части от тях, без извършване на строително-монтажни работи. 
Към принудително изпълнение на заповеди по чл.225а, ал.1 на ЗУТ за премахване на 
незаконни строежи или части от тях се пристъпва, когато същите не са изпълнени 
доброволно от адресата /адресатите на заповедта в определения срок за доброволно 
изпълнение. 

 „Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения 
на територията на Община Червен бряг“  (приета с Решение на ОбС 
№86/13.05.2004г.,..изм. с Решение на ОбС №105/29.02.2016г.) 

Тази наредба урежда реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, 
елементи на градското обзавеждане, монументално-декоративни и рекламно-
информационни елементи върху поземлени и недвижими имоти – частна, общинска или 
държавна собственост. Преместваеми обекти са павилиони, маси, кабини, стойки и 
други подобни съоръжения, предназначени и/или използвани за търговия и други 
обслужващи дейности; елементи на градското обзавеждане са спирки на масов градски 
транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, 
часовници, естради, градинскопаркови елементи и други подобни. Монументално-
декоративни елементи са: 

 Художествено-декоративни обемни елементи на собствена носеща 
конструкци, разположени в общински имоти за широко обществено ползване; 

 Знаци и паметни плочи с възпоменателен характер извън териториите на 
гробищните паркове; 

 Пособия и съоръжения за външна украса, разположени върху поземлени и 
недвижими имоти. 

Обектите и съоръженията не трябва да са трайно и монолитно свързани с 
прилежащия терен. Те трябва да са преместваеми и да могат да се демонтират при 
евентуалното възникване на условията, записани в чл.57а от ЗУТ. Не се допуска 
изливане на бетонни основи и подравнителни бетонни настилки под преместваемите 
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обекти и съоръжения. При необходимост тези обекти се свързват с временни връзки с 
електроразпределителните и ВиК селищни мрежи, които връзки се премахват и терените 
се възстановяват след премахване на обекта, за който са били предназначени. 

 „Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 
територията на община Червен бряг“  (приета с Решение на ОбС 
№33/31.01.2008г.) 

С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, 
изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на 
Община Червен бряг. Зелената система на Общината е предназначена да подобрява 
жизнената среда и облика на населените места в нея независимо от формите на 
собственост. Общинският съвет на Община Червен бряг чрез бюджета на общината 
осигурява необходимите средства за поддържане на декоративната растителност в 
общинските зелени площи. Органите за управление на зелената система са Общинският 
съвет на Община Червен бряг, кметът на Община Червен бряг и кметовете на кметства в 
общината. 

С тази наредба се определят функциите на структурното звено на общинската 
администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на 
територията на Община Червен бряг. 

 Общинският съвет на Общината - управлява качеството на зелената система 
на общината в съответствие с функционалното й предназначение, интензитета 
на поддържане и териториалното разположение на зелените площи. Определя 
интензитета на поддържане на зелените площи всяка година преди приемане 
на бюджета на Общината; 

 Кметът на Общината - ръководи, координира цялостната дейност по 
опазване, изграждане и поддържане на зелената система на общината, 
организира изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” и на 
дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания 
по прилагането на Наредбата. Кметът на Общината или оправомощено от 
него лице по реда на §1, ал.3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, 
организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на 
озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с 
историческо значение на територията на общината по чл.63, ал.1 на ЗУТ. За 
разглеждане на устройствените планове и инвестиционните проекти за 
територии и обекти на зелената система, кметът на Общината назначава 
специализиран Общински експертен съвет по устройство на територията по 
озеленяване (ЕСУТ). В състава му се вклюват членовете на ЕСУТ и 
специалист/и по озеленяване. 

 Кметовете на кметства в Общината: 
- Изпълняват бюджета по дейност „озеленяване” в частта му за населеното 

място и организират провеждането на необходимите мероприятия; 
- Изпълняват делегираните им от кмета на Общината функции; 

Структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и 
опазване на зелената система на Общината са специалисти от Дирекция „Строителство 
и Архитектура”, което извършва следните дейности: 

 Заверява заснемането на дървесната растителност и експертно становище за 
нея в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) 
или за които се издава виза за проектиране; 
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 Изразява становище и дава препоръки за опазване на растителността и 
извършване на компенсаторно озеленяване; 

 Съгласува инвестиционните проекти по част „Паркоустрояване и 
благоустрояване”; 

 Извършва проверки за паркоустройствени работи към разрешени строежи; 
 Контролира качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за 

което съставя констативни протоколи; 
 Прави предписания за извършване на възстановителни мероприятия в 

случаите по чл.38 от Наредбата; 
Директорът на дирекция „Строителство и Архитектура” или упълномощено 

от него длъжностно лице към общинската администрация за изграждане, поддържане и 
опазване на зелената система на Общината, извършва следните дейности: 

 Разработва и предлага на кмета на общината проект за необходимите средства 
за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за 
поддържане на зелените площи; 

 Контролира изразходването на общинските бюджетни средства за 
изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи; 

 Съгласува визи за проучване и проектиране; 
 Заверява заснемания и изготвя експертни становища за съществуващата в 

поземлените имоти растителност при изработване или изменение на ПУП и 
при издаване на визи за проучване и проектиране в определените с Наредбата 
случаи; 

 Съгласува инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и 
благоустройство” за проекти и строежи за възстановяване и озеленяване на 
терена към обектите на техническата инфраструктура в определените с 
Наредбата случаи; 

 Дава препоръки за опазване на растителността и указания за извършване на 
компенсаторно озеленяване; 

 Определя режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи 
обекти в зелените площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ; 

 Изготвя средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане 
на нови зелени площи; 

 Изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, 
които се възлагат по реда на ЗОП; 

 Осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и 
опазването на зелените площи с длъжностни лица от общински звена, 
граждански сдружения, юридически и физически лица; 

 Прави предписания и определя размера на депозити по чл.38 от Наредбата, за 
зелени площи, поддържани от структурното звено на общинската 
администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на 
Общината; 

Главният архитект на Общината подготвя: 
 Възлагането на етапни план-програми и програми за целеви действия за 

прилагане на предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на 
общината; 

 Възлагането на специализирани проучвания по конкретни проблеми, 
засягащи елементите на зелената система; 
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 Провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП за 
изработване на устройствени планове за обекти на зелената система при 
съобразяване с изготвените от структурното звено на общинската 
администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система и 
приети от Общинския съвет програми за изграждане на нови зелени площи; 

 Възлагането на заданията за изготвяне на програмите, проучванията и 
плановете споменати по-горе или ги изготвя; 

 Възлагането, когато се изисква по закон, на оценки за въздействието върху 
околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични експертизи 
(ЕЕ), документации за запитване относно необходимостта от ОВОС (ЕО) и 
други специализирани проучвания, свързани с екологичните и санитарно-
хигиенните изисквания при създаване и изменение на устройствени планове; 

Специализираният общински експертен съвет по устройство на територията 
по озеленяване (ЕСУТ), извършва следните дейности: 

 Разглежда и приема заданията, проучванията и плановете, споменати по-горе; 
 Разглежда и приема задания и проекти на ПУП за паркове и градини по чл.62, 

ал.1 от ЗУТ заедно с план-схемите по чл.62, ал.9 от ЗУТ и по чл.108, ал.2 от 
ЗУТ; 

 Разглежда и приема инвестиционни проекти за обекти на зелената система в 
територии по чл.61, ал.4 от ЗУТ; 

 Разглежда и се произнася и по други въпроси, свързани с изграждането и 
поддържането на зелената система на Общината; 

Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план (ОУП) и 
подробни устройствени планове (ПУП). С ОУП на Общината и правилата за 
прилагането му се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за 
озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и 
застрояване. 

Заданията за изработване на ПУП на обществени зелени площи по чл.61, ал.4 от 
ЗУТ се разглеждат и приемат от ЕСУТ и от Постоянната комисия по „Благоустрояване, 
комунални дейности и екология” при Общинския съвет - гр. Червен бряг. 

Поддържането на зелените площи се ръководи и контролира от специалисти към 
Дирекция „Строителство и Архитектура”. То е непрекъснат процес с агробиологичен 
строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно 
функциониране на елементите на зелената система. Общинските зелени площи за 
широко обществено ползване на всеки пет години се подлагат на преглед и преценка за 
необходимостта от частична реконструкция на амортизирани биологични или 
благоустройствени фондове. Прегледът и преценката се извършват от специалисти към 
Дирекция „Строителство и Архитектура”.  

Според интензивността на поддържане зелените площи общинска собственост се 
разпределят в следните категории: 

 І категория – представително поддържане; 
 ІІ категория – оптимално поддържане; 
 ІІІ категория – средно поддържане; 
 ІV категория – частично поддържане; 
Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични 

нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на 
работите на съответните структурни елементи. 
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Организацията по изразходване на определените от Общинския съвет средства за 
поддържане на зелените площи по възприетите категории и интензитет на поддържане 
се осъществява и извършва от специализираната общинска служба по озеленяване въз 
основа на одобрените технологични нормативи и разработените годишни технологични 
план-сметки. 

Контролът върху качеството на работата по поддържането на общинските зелени 
площи се извършва от специалисти Дирекция „Строителство и Архитектура”, като за 
направените проверки се съставя констативен протокол. 

Всички граждани на общината са длъжни да опазват зелените площи, независимо 
от тяхната собственост. Опазването на зелените площи включва: 

 Полагане на постоянни грижи за поддържане в добро състояние на зелените 
площи; 

 Недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или 
унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите 
съоръжения; 

Контролът по изпълението на Наредбата се осъществява от кмета, ресорния 
заместник кмет, кметовете на кметства в общината и упълномощено от кмета лице. 

 „Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, 
безопасността на движението, опазването на общественото и 
личното имущество и чистотата на територията на община Червен 
бряг“ (приета с Решение на ОбС №606/25.02.2010г., ….изм. с Решение на 
ОбС №104/29.02.2016г.) 

Наредбата има за цел да установи основните положения и задължения на 
физическите и юридическите лица по поддържане на обществения ред, опазване на 
чистотата, опазване на общественото и лично имущество, безопасността на движението, 
пожарна безопасност и защита на населението на територията на Общината. В 
наредбата се определят задълженията на територията на общината за: 

 Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на 
територията на общината; 

 Собствениците и обитателите на жилищните сгради; 
 Управителния съвет (управителя) на етажната собственост; 
 Ръководствата на фирми, предприятия, учреждения, организации и лица 

развиващи стопанска дейност; 
Съгласно Раздел III „Опазване на чистотата на територията на община 

Червен бряг”, ръководителите на учрежденията, фирмите, организациите, учебните и 
детските заведения, заведенията за обществено хранене, както и собствениците и 
наемателите на магазини, жилищни сгради и парцели, домсъветите и гражданите са 
длъжни да поддържат в приличен вид сградите и дворовете, които са им предоставени за 
ползване или в които живеят, да осигурят почистването и естетичното поддържане на 
площите около тях. Почистването и поддържането на селищата се осигурява от: 

 Специализираните фирми и звена по чистотата и озеленяването; 
 Ръководителите на търговските дружества, фирмите, учрежденията и 

обществените организации и складовите помещения, както и гаражи, 
паркинги и други прилежащи имоти, които притежават и стопанисват; 

 Управителите на етажната собственост по отношение на общите части на 
сградите, предназначени за общо ползване от обитателите на 
принадлежащите територии; 
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 Собствениците по отношение на имотите им и прилежащите им части от 
тротоарите; 

При извършване на строителна и ремонтна дейност, извозването на строителните 
отпадъци се извършва в рамките на работното време на депо за твърди битови отпадъци. 
Стоварването и съхраняването на строителен разтвор и материали на общински терени 
се извършва само в съдове (контейнери, корита и др.) и на площадки, разрешени от 
общината (кметството). За използване на общински терени за складиране на строителни 
материали при извършване на строително-ремонтни дейности се заплаща такса 
„тротоарно право” по „Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цените на услугите в Община Червен бряг“. След приключване на 
строителните и ремонтните работи се почистват заетите терени. 

Съгласно наредбата е забранено изхвърлянето на отпадъци, фуражи и други 
върху тротоарите, зелените площи и уличните платна, ограждането на тротоари, улични 
платна и зелени площи. 

Контролът по изпълнението на Наредбата е от кмета, кметовете на кметства, 
служителите на полицията, противопожарната охрана, както и на упълномощени за 
целта лица от определени от кмета на общината лица, и собствениците и ползвателите 
на заведенията за хранене и развлечение. 

3. Програмни документи на национално и общинско ниво 

Управлението на отпадъците на територията на община Червен бряг ще бъде 
съобразно изискванията заложени в стратегическите документи на национално ниво.  

Национални програми и планове 

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

Планът е разработен с цел подобряване на околната среда в резултат на 
намаленото депониране и производството на продукти от биоразградими битови 
отпадъци, които представляват почти две трети от генерираните битови отпадъци и най 
- вече ограничаване на емисиите на парникови газове и подобряване на качеството на 
почвите в страната. Това е първият план за страната, в който систематично се 
осъществява задълбочен анализ на проблемите за околната среда в резултат на 
депонирането на биоразградимите отпадъци, дефинира проблемите и идентифицира 
необходими мерки (административни, нормативни, финансови и др.) за преодоляване 
на проблемите и за изпълнение на целите за поетапно намаляване депонирането на тези 
отпадъци и увеличаване на тяхното рециклиране и оползотворяване. В изпълнение на 
европейската директива за депата за отпадъци предвидените мерки в плана предвиждат 
количествата биоразградими битови отпадъци да намалеят, както следва: 

 До 2010г. количеството на биоразградимите битови отпадъци, предназначени 
за депониране, трябва да бъдат намалени до 75% от общото тегловно 
количество на биоразградимите битови отпадъци, образувани през 1995г.; 

 До 2013г. количеството на биоразградимите битови отпадъци, предназначени 
за депониране, трябва да бъдат намалени до 50% от общото тегловно 
количество на биоразградимите битови отпадъци, образувани през 1995г.; 

 До 2020г. количеството на биоразградимите битови отпадъци, предназначени 
за депониране, трябва да бъдат намалени до 35% от общото тегловно 
количество на биоразградимите битови отпадъци, образувани през 1995г.; 

Очаква се в резултат на изпълнението на плана до 2020г. да бъде предотвратено 
депонирането на над 5 млн. т. биоразградими отпадъци. Допълнителен ефект се постига 
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от заместването на фосфатни торове в земеделието с компост. Мерките от плана са 
заложени и като ключови за постигане на целите на Третия национален план за 
действие по изменение на климата 2013-2020г. за намаляване на емисиите на 
парникови газове от сектор „Отпадъци”. 

 „Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 -
2020г. за намаляване на емисиите на парникови газове от сектор „отпадъци” – 
задаващ национални цели и пътища за намаляване на емисиите от парникови газове 
чрез оползотворяване на отпадъците като ресурси при въвеждане на интегрирани 
децентрализирани нисковъглеродни практики за устойчиво адаптиране към 
климатичните промени. Основните мерки за сектор „Отпадъци“ в плана са насочени 
към ограничаване на депонирането на битови отпадъци, преустановяване на 
експлоатацията на депа, неотговарящи на изискванията и закриване на депата с 
преустановена експлоатация, улавяне и изгаряне на биогаза от утайките от ПСОВ, 
оползотворяване на биоразградими отпадъци за възстановяване и поддържане на 
почвеното плодородие, за възстановяване и повишаване на съдържанието на почвен 
въглерод, BioCCS практики. 

 „Национален стратегически план за управление на отпадъците от 
строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-
2020г.“ - е също първи за страната план в разглежданата област, който анализира в 
детайли състоянието на управлението на отпадъците от строителството и от 
разрушаването на сгради в страната. В резултат на детайлни анализи на 
съществуващата ситуация, планът определя за първи път мерки (административни, 
нормативни, финансови и др.) за увеличаване на рециклирането и оползотворяване на 
този поток отпадъци, които в страната основно се депонират. Главната стратегическа 
цел на плана е до 2020г. да се намали вредното въздействие на строителните отпадъци 
върху околната среда чрез достигане на поне 70% ниво на рециклиране на 
строителните отпадъци. В изпълнение на мерките от плана са приети разпоредби в ЗУО 
от 2012г. и е разработена и приета „Наредба за управление на строителните отпадъци 
и за влагане на строителни рециклирани строителни материали“.  

 „Национален стратегически план за управление на утайките от 
ГПСОВ на територията на Р България за периода 2014-2020г.“ 

Утайките от ПСОВ са отпадък, чието количество в България ще се увеличава 
поради изграждането на нови канализации и ПСОВ с цел подобряване на качеството на 
речните и морските води в страната. Планът предлага дългосрочен подход към 
управлението на този поток отпадъци в страната. Планът прогнозира количествата 
утайки, които се очаква да бъдат генерирани в резултат на пречистването на отпадъчни 
води до 2020г., определя възможностите за оползотворяването им и поставя цел до 
2020г. този поток отпадъци да бъде 100% оползотворен по екологосъобразен начин, 
вместо преобладаващо да се депонира. Планът идентифицира недостатъците и 
пречките, които трябва да бъдат премахнати и преодолени, за да се осъществи 
въпросната цел. Планът определя възможностите за управление на утайките, 
образувани в резултат на пречистването на отпадъчните води от населените места. 
Обезвреждането на утайки чрез депониране трябва да бъде преустановено, което ще 
увеличи натиска върху операторите на ПСОВ да търсят други методи за 
обезвреждането им, освен съществуващата в момента възможност за 
оползотворяването им върху земеделски земи. Главните национални цели приети в 
плана са:  
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 Рециклиране и материално оползотворяване на утайки от ГПСОВ – 55% до 
края на 2016г.; 60% до края на 2018г.; 65% до края на 2020г.; 

 Енергийно оползотворяване на утайки от ГПСОВ - 10% до края на 2016г; 20% 
до края на 2018г.; 35% до края на 2020г.; 

 Нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки до 2020г.; 

 „Национален план за управление на отпадъците 2014-2020г.“ (НПУО 
2014-2020г.) е четвъртият програмен документ на национално ниво за управление на 
дейностите по отпадъците в Р.България. Основната цел на плана е да обезпечи 
устойчивото развитие на България чрез прилагане на интегрирана рамка за управление 
на отпадъците, която да доведе до намаляване на вредните въздействия върху околната 
среда, като подобри йерархията на управлението на отпадъците чрез разработване 
подпрограми и мерки за предотвратяване на образуването на отпадъците, постави 
конкретни количествени цели за подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване на конкретни потоци отпадъци. Планът поставя и като приоритетна 
цел подобряване ефективността в използването на ресурсите. 

 Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.” 

За програмният период 2014-2020г. в ОПОС са дефинирани приоритетни оси:  
 Приоритетна ос 1: Води; 
 Приоритетна ос 2: Отпадъци; 
 Приоритетна ос 3: Натура 2000 и Биоразнообразие;  
 Приоритетна ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения и 

свлачища;  
 Приоритетна ос 5: Подобряване на качеството на атмосферния въздух;  
 Приоритетна ос 6: Техническа помощ; 
ОПОС 2014-2020г. съществено изискване в новия програмен период е да се 

реализира стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на 
икономическо, социално и териториално сближаване (Стратегия „Европа 2020“), 
базирано на европейското и национално законодателство и произтичащите 
ангажименти на България от членството и в Европейския съюз. Тя е насочена 
приоритетно към изпълнение на съществени елементи от последователни политики за 
опазване на околната среда и за изменението на климата. За постигане на целите на 
стратегията Европа 2020 за програмния период 2014-2020г. са разработени 11 
тематични цели, отразени в Регламент (ЕС) №1303/2013. Две от тях - тематична цел 5 и 
6 са в основата на приоритетните оси на ОПОС 2014-2020г.: 

 ТЦ 5 – Насърчаване на адаптацията към изменение на климата и превенция и 
управление на риска;  

 ТЦ 6 – Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на 
ресурсната ефективност; 

Програми в община Червен бряг 

 „Програма за опазване на околната среда на община Червен бряг“, 2011-
2020г. (приета. с Решение на ОбС №963/29.04.2011г., Протокол 
№44/29.04.2011г., предстои актуализация) 

Необходимостта от подобен стратегически документ, който засяга компонентите 
на околната среда, не съществува само заради законовата си форма, а е нужен за да се 
подобри качеството на живот, да се планират действията във връзка с опазването на 
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околната среда, да се формулират приоритетите за дадена територия и конкретните 
проблеми. 

В структурно отношение Програмата е оформена съгласно методически 
указания на Министъра на околната среда и водите, а съдържанието й е подчинено на 
целите на Закона за опазване на околната среда. Основната мисия на Програмата е да 
спомогне за създаването на оптимална екологична обстановка в района на община 
Червен бряг, осигурявайки интегрирано опазване на околната среда. Основните цели на 
програмата са няколко: 

 Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на 
територията на общината, да установи причините и да предложи решения и 
действия за тяхното преодоляване; 

 Да открои приоритетите в разглежданата област; 
 Да използва природните дадености на територията на общината за развитие 

на икономически потенциал; 
 Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, 

населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване 
на проблемите; 

 Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за 
финансиране; 

 Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги 
съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми; 

 Да стимулира възникването на нова ценностна система, нов подход при 
опазване на околната среда, ново съвременно мислене на всички формални и 
неформални структури в общината; 

Основната цел на Програмата е да се постигне устойчиво решаване на 
екологичните проблеми в общината и подобряване състоянието на околната среда. 
Основната идея, която е заложена е създаването на оптимална екологична обстановка в 
общината, което ще бъде постигнато чрез: 

 Устойчиво развитие на регионалната единица; 
 Предотвъртяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната 

среда; 
 Умело използване на пазарните условия и насочване на частните интереси 

към отстраняване на негативните последици и преди всичко към създаване на 
интерес за превантивни мерки; 

 Намаляване на вредните въздействия върху компонентите на околната среда в 
резултат на природните процеси и явления; 

Генералната стратегическа цел е „Подобряване качеството на околната среда и 
качеството на живот на Общината, чрез осигуряване на здравословна и 
благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство в естественият му 
вид“. 

Спечифичните стратегически цели, заложени в Програмата са: 
 Да се изгради „Градска пречиствателна станция за отпадни води”; 
 Да се изгради „Регионално депо за твърди битови отпадъци в община 
Луковит”; 

 Да се извърши рекултивация на „Депо за неопасни отпадъци” - гр. Червен 
бряг; 

 Да се подобри ефективността на дейностите по управление на отпадъците 
на територията на общината; 
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 Да се извърши обезвреждане на негодни за употреба пестициди; 
 Да се изградят канализации и пречиствателни станции по населените места 
от общината; 

 Да се подобри състоянието на водопроводната и канализационната 
система; 

Програмата е приета от Общинския съвет на община Червен бряг, който 
контролира и нейното изпълнение. Координацията по изпълнението на програмата се 
осъществява от Дирекция „Строителство и Архитектира”, мл. експерт „Опазване на 
околната среда и озеленяване”. Наблюдението и изпълнението на ОПООС е 
отговорност на Кмета на общината и мл. експерт „Опазване на околната среда и 
озеленяване”. Кмета на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за 
изпълнението на Програмата, като се отбелязва напредъка в постигане на набелязаните 
цели и приоритети, отчитат се настъпилите промени в екологичната обстановка, 
изменения в законовата и нормативна база и произтичащите от това промени в 
отговорностите и задълженията на местните власти по отношение опазване на околната 
среда, а при необходимост – и предложение за нейното допълване и актуализиране. 
Отчетът съдържа описание на предприетите действия от страна на Общинската 
администрация по отношение на осигуряването на ефективност и ефикасност при 
изпълнение на Програмата. Копие от отчета и решението на Общинския съвет се 
представят за информация в РИОСВ – Плевен. 

 „Програма за управление на дейностите по отпадъците на 
територията на община Червен бряг за период 2010-2020г.“ (приета. с 
Решение на ОбС №918/30.03.2011г.) 

Програмата е разработена с основната цел да се определят необходимите мерки 
за управление на отпадъците в общината, чрез която да се постигне намаляване на 
въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, 
подобряване ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите 
на замърсителите и стимулиране на инвестиции в областта на управление на 
отпадъците. Програмата отчита решението на община Червен бряг за изграждане на 
„Регионален център за управление на отпадъците – Луковит”, където да бъдат 
депонирани всички неопасни отпадъци, генерирани в Общините Луковит, Тетевен, 
Роман, Ябланица и Червен бряг. В Програма са поставени следните основни цели, 
свързани с подобряване качеството на околната среда на територията на общината: 

 Намаляване количеството на отпадъците, като се насочи вниманието на 
потребителите към стоки за многократна употреба, и се търсят възможности 
за преработка и оползотворяване и обвързване на такса смет с количеството 
на образуваните битови отпадъци и разходите за тяхното събиране, 
депониране и обезвреждане; 

 Подобряване на организацията за събиране и транспортиране на отпадъците, 
както и разширяване на периметъра на организираното сметосъбиране и в 
останалите населени места. Прилагане на съвременни многофункционални 
системи за събиране на отпадъци, в зависимост от различни фактори, като 
интензивността на застрояването, количеството на образуваните отпадъци и 
транспортно-комуникационните планове. Оптимизиране на управленските и 
изпълнителски структури; 

 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците - изграждането на Регионален 
център за управление на отпадъците, позволяващо осъществяването на 
ефективен мониторинг и контрол. Обединяването на усилията на Общините 
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Луковит, Червен бряг, Роман, Тетевен и Ябланица за изграждането на 
Регионално депо ще доведе до разрешаване на проблемите свързани с 
битовите отпадъци; 

 Повторно използване и рециклиране; 
 Закриване на старото депо на гр. Червен бряг, което не може да бъде 

приспособено към съвременните изисквания за опазване на околната среда; 
 Усилване на контрола над старите замърсявания; 
 Нормативно регламентиране на управлението на отпадъците на общинско 

ниво; 
 Работа с обществеността - привличане на обществеността при вземането на 

решения, свързани с основния проблем „отпадъци”; провеждане на кампании 
по прилагането на програмата; участие в моделни проекти за управление на 
отпадъците; прилагане на принципите на „споделена отговорност“ и 
„замърсителят плаща“; 

 Повишаване привлекателността на града и околностите му; 
 Подобряване условията за развитие на селското стопанство и икономиката в 

региона; 
Периодът на действие на програмата е в съответствие с програмния период, 

определен на национално ниво с ОП „Околна среда 2007-2013г.” и Националната 
програма за управление на дейностите по отпадъците (2009-2013г.). Планът за действие 
обхваща периода 2010-2020г. и включва основните мерки и дейности, предвидени за 
изпълнение на поставените в Програмата цели. Планът отразява основно 
регионализацията в управлението на отпадъците в контекста на Кандидатстване по 
ОПОС за изграждане на ПС-Тетевен и РЦУО-Луковит и произтичащите от това 
действия. В Краткосрочният план за действие 2011-2015г. са заложени 11 цели със 
съответните мерки за управление на отпадъците по компоненти: 

 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците: 
- Информационна кампания за насърчаване въвеждането на схеми за 

повторна употреба, разделно събиране и предаване за рециклиране на 
отпадъци; 

- Възлагане на проучване за определяне на най-подходящия за общината 
механизъм за диференцирано заплащане на такса битови отпадъци 
съобразно реално образуваните количества от съответното домакинство, а 
не на база данъчна оценка; 

- Организиране на кампании за информиране и обучение на обществеността 
за прилаганите схеми за еко-маркировка – Празници на града, пролетно и 
есенно почистване; 

- Организиране на мероприятията за популяризиране на схемите за „еко-
маркировка” и повишаване на екологичното съзнание на купувачите; 

- Провеждане на информационни кампании за въвеждане на “чисти 
технологии” от производителите на продукти и повишаване обществената 
информираност и екокултура; 

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци: 
- Запознаване на обществеността с дейностите в Център за рециклиране на 

РЦУО, като място за предаване на битови опасни отпадъци, зелени 
отпадъци и разделно събрани отпадъци – разпечатване на информационни 
брошури; 

- Включване на повече населени места от общината в схемата за разделно 
събиране – доставка на съдове; 
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- Закупуване на контейнери за събиране и компостиране на биоразградими 
отпадъци и определяне на места за поставяне; 

- Контрол и мониторинг на системата за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки от населението; 

- Упълномощаване на длъжностни лица, които да контролират спазването на 
забраната за изхвърляне на отпадъци, обозначени с маркировка за разделно 
събиране, в контейнери за смесени битови отпадъци; 

 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, 
събиране и транспортиране на отпадъците: 
- Повишаване качеството на предлаганите услуги за събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци; 
- Осигуряване на контейнери за сметосъбиране; 
- Оптимизиране на честотата и маршрутите за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци; 
 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци - Изграждане на ново РД на 

РЦУО-Луковит и площадка за компостиране на РЦУО; 
 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с 

отпадъци: 
- Възлагане на дейностите по поддръжка на съществуващото общинско 

старо депо и предотвратяване на създаването на нови нереглементирани 
сметища; 

- Закриване и рекултивация на съществуващото депо за ТБО; 
- Засилено прилагане на контрола върху неконтролирано изхвърляне и 

неконтролирано изгаряне на отпадъци и др. неконтролирани методи за 
обезвреждане на отпадъците; 

 Осигуряване база данни за отпадъците - Разработване и прилагане на 
централизирана информационна система за отпадъците – създаване на база 
данни за количества и вид отпадъци; 

 Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване 
прилагането на законодателството и политиката в областта - 
Актуализиране на наредбата за управление на отпадъците и поддържане на 
чистотата издадена съгласно разпоредбите на чл.19 от ЗУО; 

 Укрепване на административния капацитет на община / сдружение: 
- Назначаване /определяне на един общински служител, който да 

администрира единствено въпросите на управлението на отпадъците; 
- Подбор на персонал за работа в РЦУО; 
- Провеждане на обучения по управление на отпадъците на общинската 

администрация /сдружение; 
 Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите 

„отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” при 
интегрирано управление на отпадъците: 
- Определяне на такса БО и такса вход РЦУО; 
- Привличане на инвестиции от частния сектор, под формата на публично-

частни партньорства; 
 Участие на обществеността - Провеждане на информационни кампании за 

повишаване на общественото съзнание, за осъзнаване на екологичните 
рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането 
на отпадъците; 

 Управление на специфични отпадъчни потоци: 
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- Сключване на договори с фирми по оползотворяване /контрол върху 
дейностите по третиране на отпадъците от специфичните потоци; 

- Разработване и прилагане на информационна система за количеството на 
приетите опасни отпадъци от домакинствата на РЦУО и отчитането им 
пред ОбС и Регионалното сдружение; 

В община Червен бряг за 2015г. е изготвен „Годишен отчет за изпълнение на 
Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община 
Червен бряг“. Отчетът включва информация за изпълнението на мерките, залегнали в 
плана за действие за постигане на целите по управление на дейностите по отпадъците и 
опазването на околната среда. В отчета са предоставени данни относно услугите в 
Общината по сметосъбиране, сметоизвозване, транспортиране на отпадъци, почистване 
на териториите за обществено ползване на гр. Червен бряг, третиране на смесени 
битови отпадъци, кактои и за осъществяване на задълженията на оператор на Депото за 
неопасни отпадъци – гр. Червен бряг, м. „Долна биволица”, ПИ 158002, които се 
извършват от фирма „Астон Сервиз” ООД, съгласно сключен договор с общината. 
Честотата на сметосъбирането и сметопочистването на съдовете за отпадъци се 
извършва съгласно утвърден от Кмета на Община Червен бряг график. Представени са 
и данни за системата за организирано събиране и извозване на отпадъците, като са 
обхванати всички населени места от общината. Образуваните битови отпадъци от 14 
населени места се събират и транспортират до общинското депо м. „Долна биволица” – 
гр. Червен бряг. Обществените територии по населените места се почистват от наети 
лица по програми за временна заетост. Общият брой на използваните и обслужвани от 
фирма „Астон Сервиз” ООД съдове в гр. Червен бряг е 390 бр. контейнери тип „Бобър” 
1,1 м3 и 2 139 бр. кофи с вместимост 110 л. Общият брой на използваните и обслужвани 
от фирма „Астон Сервиз” ООД съдове по населените места от общината е 632 бр. 
контейнери тип „Бобър” 1,1 м3. През 2015г. са предоставени 250 бр. кофи с вместимост 
110 л. за нуждите на гражданите в гр. Червен бряг. 

Съгласно данни от отчета на общинското депо в гр. Червен бряг са приети 4 335 
тона смесени битови отпадъци. Отчетността на отпадъците ежедневно е вписана в 
отчетни книги на депото за ТБО - гр. Червен бряг, като контрола по отчитането на 
приетите битови и строителни отпадъци на депото е по-ефективен. Съгласно 
изискванията на ЗУО, община Червен бряг е превела по сметка на РИОСВ – гр. Плевен, 
отчисления за 2015г. по чл.60 – 15 614 лв. и по чл.64 – 119 000 лв. 

През 2015г. от ДНСК – гр. София е издадено Разрешение за ползване №СТ-05-
2243/04.12.2015г. на строеж: „Регионален център за управление на неопасни отпадъци 
за общините Луковит, Тетевен, Роман, Ябланица и Червен бряг”. Новата регионална 
система е изградена по проект „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Луковит”, на обща стойност 22 329 219,55 лв., осигурени от 
Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез ОП „Околна 
среда” 2007-2013г., от държавния бюджет на Р България и общинско съфинансиране. 

През м. януари 2016г. е проведено общо събрание на членовете на „Регионално 
сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит” за определяне на цените 
на услугите, които ще се предоставят от Регионалната система за управление на 
отпадъци в регион Луковит. Единодушно е взето решение цената за депониране на тон 
отпадък за общините членове на сдружението да бъде 20 лв. Цените за външни 
ползватели ще бъдат съответно – 20 лв. за физически лица, 30 лв. за юридически лица 
със седалище в една от петте общини, 40 лв. за юридически лица със седалище извън 
територията на региона. Цените са с включен ДДС. Размерът на отчисленията по чл.60 
от ЗУО за тон депониран отпадък е 5,75 лв./тон. 
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През м. март 2016г. регионалното депо е пуснато в експлоатация и ще задоволи 
изискванията за екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци в региона с 
общо население над 86 000 души. 

Община Червен бряг има сключен договор с „Екопак България” АД за 
въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 
гр. Червен бряг. Обхвата на системата е 43 комплекта контейнери за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки, разположени в гр. Червен бряг. 

Заложените 11 /единадесет/ основни цели в плана за действие към ПУО са почти 
изпълнени и анализирайки степента на изпълнение на заложените действия от страна 
на общината, относно управлението на отпадъците по компоненти е около 62%. 
Липсата на необходимите финансови ресурси в общинския бюджет са основната 
причина за неизпълнение на някои от мерките. През м. март 2016г. е въведен в 
експлоатация РЦУО-Луковит и изпълнението на някои мерки предстоят. 

4. Изводи 

 В стратегическите документи е променена философията и подхода към 
отпадъците, т.е предлага се преход от целенасочено управление на 
отпадъците като фактор, увреждащ околната среда, към политика на 
предотвратяване тяхното образуване и ефективното им използване като 
ресурси; 

 Нормативната уредба в община Червен бряг („Наредба за управление на 
дейностите по отпадъците на територията на община Червен бряг“) 
несъздава необходимите условия за прилагане на националното 
законодателство в областта на управление на отпадъците; 

 Действащият законодателен пакет съдържа конкретни изисквания и 
количествени цели за намаляване депонирането на отпадъци, за рециклиране 
и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци и за предотвратяването 
на отпадъците, като най-високо ниво от йерархията на управление на 
отпадъците. В тази връзка общината е обезпечена с програмни и нормативни 
документи, които отчасти са хармонизирани с националното законодателство; 

5. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 
анализа пропуски и несъответствия 

 Периодична проверка и актуализация на местната нормативна уредба с оглед 
хармонизирането и с националното законодателство в областта на управление 
на отпадъците. С оглед транспониране на националното законодателство в 
област управление на отпадъците на местно ниво, е необходимо „Наредба за 
управление на дейностите по отпадъците на територията на община 
Червен бряг“ да бъде актуализирана, съгласно разпоредбите, регламентирани 
в ЗУО, като например: 
- Ясно и точно формулиране отговорностите по управление на отпадъците 

на местно ниво – кмет и общински съвет, съгласно ЗУО (представени по-
горе); 

- Представяне на приоритетния ред (йерархията) при управление на 
отпадъците; 

- „Зелените“ отпадъци от поддържането на обществените площи, паркове и 
градини да се събират разделно;  

- Биоотпадъците, както и отпадъците от зелените площи към търговските 
обекти, производствените, стопанските и административните сгради се 
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третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който 
осигурява висока степен на защита на околната среда; 

- Разделното събиране на биоотпадъците от почистването и поддържането 
на зелени площи към търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради, хранителни и кухненски отпадъци от ресторанти, 
заведения за обществено хранене и търговски обекти, както и подобни 
отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост на 
територията на общината е необходимо да се извършва от собствениците 
на обектите, а транспортирането на тези отпадъци до компостиращо 
съоръжение или до площадка за съхранение на тези отпадъци се 
организира и заплаща също от собствениците на обектите; 

- В наредбата да бъде заложен принципа „пълна отговорност на 
замърсителите”; 

- Съобразно ЗУО, Наредбата е необходимо ясно да регламентира и определя 
организацията на дейностите по третиране на строителните отпадъци 
(образувани от ремонтната дейност на домакинствата и когато общината е 
възложител на СМР); неопасните производствени отпадъци; масово 
разпространените отпадъци - отпадъците от опаковки, ИУЕЕО, ИУМПС, 
НУБА, ИУГ, отработените моторни масла; опасните отпадъци, образувани 
от домакинствата; „зелените“ отпадъци (биоотпадъци) и др.; 

- Организиране и предаване на събраните строителни отпадъци от 
ремонтната дейност, образувани от домакинствата на територията на 
общината, да бъде по съставен от общината и оповестен месечен план-
график; 

- Определяне на конкретни изисквания за пунктовете за вторични суровини 
за предаване на битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и 
стъкло; 

- Задължаване на пунктовете за вторични суровини да предоставят 
информация на общината за събраните от тях и предадени за рециклиране 
количества битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и 
стъкло; 

- Определяне на задължения към ползвателите на търговски обекти, 
производствени, стопански и административни сгради в населените места в 
общината за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, 
пластмаси и метали; 

- Също така е необходимо в Наредбата да се отчете и регионалния принцип 
на управление на отпадъците, т.е изградения и въведен в експлоатация 
Регионален център за управление на отпадъците – Луковит; 

 Служителите на общината отговорни за управлението на отпадъците са 
задължени да следят за актуализирането на „Наредба за управление на 
дейностите по отпадъците на територията на община Червен бряг“ в срок, 
както и да следят непрекъснато за транспониране на националното 
законодателство в тази област на местно ниво; 

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

 Общината може по-активно да стимулира намаляването на образуване на 
отпадъците, респективно тяхното оползотворяване, чрез прилагане на 
различни такси за различните отпадъци, като в общинските наредби могат да 
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се включат и съвсем конкретни мерки за предотвратяване образуването на 
отпадъци, като например ограничаване на ползването на прибори за 
еднократна употреба при обществени мероприятия; 

 Въвеждане на информационна система за събиране и обработка на данни за 
количествата отпадъци в общината, с цел информиране на обществеността; 

 Въвеждане на индикатори за наблюдение система за мониторинг на 
отпадъците; 

 За достигане на целта до края на 2020г. общините да ограничат количеството 
депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото 
количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995г., е 
необходимо въвеждане на домашно компостиране в общината;
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2. АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

1. Анализ на битовите отпадъци 

1.1. Информационно обезпечение на анализа 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани следните 
документи: 

 Данни от община Червен бряг за количества депонирани твърди битови и 
строителни отпадъци на старото общинско депо за периода от 2010-2015г.; 

 Данни от община Червен бряг за количества разделно събрани отпадъци от 
опаковки (хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали) от организацията 
по оползотворяване на отпадъци от опаковки за периода от 2010-2015г.; 

 Данни от ИАОС и НСИ; 

1.2. Определение за битови отпадъци 

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са “отпадъците 
от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са отпадъците, 
образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други организации, 
които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с 
изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското 
стопанство). 

„Биоразградими“ са всички битови отпадъци, които имат способността да се 
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, 
картон и други. „Биоотпадъци“ са биоразградими битови отпадъци от парковете и 
градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, 
заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от 
предприятията на хранително-вкусовата промишленост. 

1.3. Състояние и тенденции на битовите отпадъци в община Червен бряг 

На територията на община Червен бряг се образуват различни по вид и характер 
отпадъци. Тяхното нарастване и намаляване зависи от няколко фактора: 

 Разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване; 
 Брой на населението в тях; 
 Дейността на населението, като източник на образуването; 
 Икономическото положение в сравнение с това в страната; 
На територията на общината се генерират основно твърди битови отпадъци. 

Основните източници на битови отпадъци, приблизително 80% е населението и около 
20% от търговски, административни, социални, фирмени и други подобни обекти. 
Генерират се също така и производствени отпадъци, които по преценка на експертите 
са с общ характер и само малка част от тях изискват разделно събиране. Не е 
регистрирано образуване на опасни отпадъци.  

„Битовите отпадъци“ са отпадъците, които се получават в резултат на 
жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени 
сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските 
дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на 
опасни и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на 
третирането им съвместно с битовите. 

Основните източници на отпадъци на територията на общината са гражданите, 
домакинствата, предприятията, частните фирми, училищата, строителството, 
животинските ферми, ресторантите, увеселителните заведения, болничните заведения и 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

255 

 

др. 
Количеството на събраните отпадъци се оценява по различен начин, на базата на 

транспортни документи или чрез измерване. Информацията за количествата и състава 
на отпадъците е от много голяма важност за вземане на правилни решения за 
управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за 
третиране. 

Независимо от факта, че има различни източници и разработки на информация, 
големите различия в представените данни показват, че не съществува достатъчно 
достоверна система за отчитане и документиране на необходимата информация. Така 
напр. данните за населението са различни съгласно НСИ и „ГРАО“. 

Количествената информация за измерените депонирани отпадъци на старото 
общинско депо в гр. Червен бряг за периода 2010-2015г. е по получени данни от 
община Червен бряг, поради което информацията е оценена като достоверна. В 
следващите таблици са представени количествата депонирани отпадъци от община 
Червен бряг на старото общинско депо, както следва през последните години: 

2010г.

Община Вид отпадък Код на отпадъка 
Количество депонирани 

отпадъци /тона/ 

Червен бряг 
Смесени битови 20 03 01 12 800
Строителни 17 01 07 1 850

Общо: 14 650

За 2010г. за община Червен бряг нормата на депониране е 427 кг/жител/година, 
при население на община Червен бряг 29 968 жители (по данни на НСИ за брой на 
населението). 

2011г.

Община Вид отпадък Код на отпадъка 
Количество депонирани 

отпадъци /тона/ 

Червен бряг 
Смесени битови 20 03 01 10 450
Строителни 17 01 07 1 320

Общо: 11 770

За 2011г. за община Червен бряг нормата на депониране е 379 кг/жител/година, 
при население на община Червен бряг 27 566 жители (по данни на НСИ за брой на 
населението). 

2012г.

Община Вид отпадък Код на отпадъка 
Количество депонирани 

отпадъци /тона/ 

Червен бряг Смесени битови 20 03 01 8 645
Общо: 8 645

За 2012г. за община Червен бряг нормата на депониране е 318,8 кг/жител/година, 
при население на община Червен бряг 27 114 жители (по данни на НСИ за брой на 
населението). 
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2013г.

Община Вид отпадък Код на отпадъка 
Количество депонирани 

отпадъци /тона/ 

Червен бряг Смесени битови 20 03 01 5 740
Общо: 5 740

За 2013г. за община Червен бряг нормата на депониране е 207 кг/жител/година, 
при население на община Червен бряг 26 708 жители (по данни на НСИ за брой на 
населението). 

2014г.

Община Вид отпадък Код на отпадъка 
Количество депонирани 

отпадъци /тона/ 

Червен бряг Смесени битови 20 03 01 4 660
Общо: 4 660

За 2014г. за община Червен бряг нормата на депониране е 176,7 кг/жител/година, 
при население на община Червен бряг 26 378 жители (по данни на НСИ за брой на 
населението). 

2015г.

Община Вид отпадък Код на отпадъка 
Количество депонирани 

отпадъци /тона/ 

Червен бряг Смесени битови 20 03 01 4 335
Общо: 4 335

За 2015г. за община Червен бряг нормата на депониране е 167 кг/жител/година, 
при население на община Червен бряг 25 904 жители (по данни на НСИ за брой на 
населението). 

В следващата таблица са представени количествата на образуваните, 
депонирани, предварително третирани и рециклирани битови отпадъци, както и 
събраните строителни отпадъци за страната, през последните години (по данни на 
НСИ): 

България 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Общо образувани битови отпадъци - хил. 
тона 

4 068 3 572 3 249 3 135 3 193 

Образувани битови отпадъци на човек от 
населението - кг/чов./г. 

542 488 446 434 442 

Депонирани битови отпадъци - хил. тона 3 041 2 568 2 323 1 860 1 297 
Временно съхранени битови отпадъци - 
хил. тона  

0 0 0 0 0 

Предадени за рециклиране битови 
отпадъци - хил. тона 

1 003 979 841 271 298 

Предадени за предварително третиране 
битови отпадъци - хил. тона 

- - - 1 005 1 598 

Събрани строителни отпадъци на депа за 
битови отпадъци - хил. тона  

380 508 554 999 534 
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В община Червен бряг се наблюдават тенденции сходни с тенденциите в 
страната, т.е има намаляване на количествата депонирани смесени битови отпадъци за 
периода 2010-2015г., видно от горните таблици. Наблюдаваното намаление се дължи 
основно на отпадъците от домакинствата, като отпадъците от предприятията и 
търговските обекти се запазват в същия обем. 

През 2014г. в общината са депонирани 176,7 кг/жител битови отпадъци за 
годината срещу 180 кг/жител средно за страната (по данни на НСИ за 2014г. при 
депонирани битови отпадъци – 1 297 хил. тона и население в обслужваните населени 
места – 7 191 325 жители). 

По данни на ИАОС за 2013г., количеството на разделно събраните отпадъци на 
територията на община Червен бряг, в т.ч.: хартия и картон, стъкло, метали, пластмаси, 
едрогабаритни, дървесни, текстилни, биоразградими, опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ и 
др. и предадени в съоръжения за третиране на отпадъци са 616 тона. За 2014г. по данни 
на ИАОС за община Червен бряг, събраните битови отпадъци предадени за 
оползотворяване, в т.ч. и за рециклиране са 101 тона. Тази информация е от 
изключителна важност за определяне на общото количество генерирани отпадъци, тъй 
като тази информация не е налична в общината, поради начина на отчитане за масово 
разпространените отпадъци. 

1.3.1. Норма за натрупване на битовите отпадъци 

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

Количествата образувани битови отпадъци в община Червен бряг, представени в 
таблицата по-долу са съгласно докладваните от общината и измерени количества за 
2014г. и 2015г. Част от генерираните и разделно събрани количества отпадъци не са 
измерени (освен за количествата на отпадъците от опаковки, няма данни от 
организациите по оползотворяване на МРО с които общината е сключила договори 
през последните години), поради което за 2014г. са изчислени средна норма на 
натрупване за битовите отпадъци от 176,66 кг/жител/година и средна норма на 
натрупване на всички генерирани общински отпадъци от 230 кг/жител/година. 

Образувани битови отпадъци в община Червен бряг 

Генерирани отпадъци в Община 
Червен бряг 

тона годишно 

2014г. 2015г. 

Битови отпадъци 4 660,00 4 335,00 

Отпадъци от опаковки 47,01 44,84 

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, гуми, 
излезли от употреба МПС, батерии и 
акумулатори 53,99 56,16 
Зелени отпадъци от обществени и 
други площи 1 318,90 1 295,20 
Общо от твърди отпадъци 6 079,90 5 731,20 

По данни на НСИ за 2014г., средната норма на натрупване за битови отпадъци за 
страната е 442 кг/ жител/ година. Тази норма е изчислена при население в обслужените 
населени места 7 191 325 жители и общо образувани битови отпадъци в порядъка на 3 
193 хил. тона. 

Според „Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите 
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отпадъци“, утвърдена със Заповед №РД-744/29.09.2012г., за населени места от 3 000 до 
25 000 жители, нормата на натрупване е 295,5 кг/жит/год. За община Червен бряг за 
2014г. са изчислени средна норма на натрупване за битовите отпадъци от 176,66 
кг/жител/година и средна норма на натрупване на всички генерирани общински 
отпадъци от 230 кг/жител/година. 

1.4. Морфологичен състав на битовите отпадъци 

Друг важен аспект на анализа е определянето на морфологичния състав на 
отпадъците. Количеството и морфологичният състав на образуваните битови отпадъци 
варира в зависимост от функционалният тип на населеното място и социалния статус на 
населението, както и други фактори. През м. май 2015г. между община Червен бряг и 
„ЕР ДЖИ КОНСУЛТИНГ” ООД е сключен Договор №98-00-376/21.05.2015г. за 
„Извършване на морфологичен анализ на отпадъците в община Червен бряг”. Проведен 
е морфологичен анализ през различни сезони на годината, като окончателния резултат 
за морфологичния състав на отпадъците в община Червен бряг е представен в 
„Окончателен доклад съгласно проведен морфологичен анализ”, м. април 2016г.  

Сезонните вариации на количествата и състава на образуваните отпадъци се 
обуславят от два фактора: 

 Различни местни сезонни характеристики и потребителски навици на 
местното население, изразени в: 
- Натрупване на пепел и сгурия през студените месеци; 
- Сезонно увеличение на зелените отпадъци през лятото и есента; 
- Консумация на различни типове храни (за лятото е характерна 

консумацията на храни, при които се образуват големи количества 
отпадъци); 

 Сезонно приходящи граждани, които могат да посещават региона с 
туристическа или друга цел; 

Съгласно „Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите 
отпадъци“, утвърдена със Заповед №РД-744/29.09.2012г., са обособени следните групи 
населени места: 

 I група – силно урбанизирани населени места, с население над 150 000 
жители. Понастоящем към тях може да се причислят големите градове в 
България – София, Варна, Пловдив и Бургас; 

 II група – урбанизирани населени места – градове с население от 50 до 150 
хил; 

 III група – 25-50 000 градове от междинен тип; 
 IV група – населени места от 3-25 000 – в повечето малки градове, а понякога 

и села; 
 V група – населени места от 0 до 3 000 жители – обичайният поминък – 

отглеждането на животни и селскостопанска продукция обуславя понижена 
потребителска способност в тези региони; 

Община Червен бряг попада в III група. Няма обособен курортен комплекс в 
рамките на общината. Генераторите от бизнеса ползват общинската система за 
събиране на битовите отпадъци. 

За целите на извършване на морфологичният анализ на отпадъците в община 
Червен бряг за цялата община са определени две отделни зони, които покриват 
основните генератори на отпадъци: 

 Зони с високо строителство (многофамилни сгради); 
 Зони с ниско строителство (еднофамилни къщи); 
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Обследванията отчитат следните сезонни фактори: 
 Сезонно увеличение на зелените отпадъци през пролетта; 
 Консумация на различни типове храни (за лятото е характерна консумацията 

на храни, при които се образуват големи количества отпадъци); 
 Сезонен фактор – натрупване на пепел и сгурия през студените месеци - 

увеличение на инертната фракция през зимата, поради преобладаващото 
отопление в общината на твърдо гориво; 

Начинът на събиране на смесените отпадъци, по принцип не оказва влияние 
върху състава и количествата на отпадъците. Събирането и транспортирането на 
отпадъци има значение с оглед последващата обработка на пробата и получаването на 
адекватни и верни резултати от изследването. Най-общо може да се раделят на: 

 Некомпактирани отпадъци, събрани с преместваеми контейнери – тези 
отпадъци имат при разтоварване същото обемно тегло, както в контейнера. 
Отделните фракции не са смесени и са сравнително лесно сортируеми; 

 Компактирани отпадъци, събрани със сметосъбиращи автомобили: 
- Уплътняване с ротопреса; 
- Уплътняване с вариопреса; 

В зависимост от вида на събирането се обуславят и незначителни различия при 
полевото опробване на отпадъците, които оказват влияние върху анализа. Например, 
при тях количеството на неопределимите отпадъци нараства. Като недопустими за 
изследване са пробите, за които е установено наличието на различни по вид генератори, 
напр. установено наличие на повече от 50% строителни или други отпадъци в 
изследваната проба. 

Извършеното обследване за община Червен бряг е по първия начин – с 
изброяване на представителен брой домакинства за зоната, които се обслужват от един 
съд тип „Бобър” и обследване на количеството и състава на този съд (контейнер – тип 
„Бобър” 1 100 м3, самостоятелно доставен със сметосъбиращ автомобил, обслужващ 
курса на съответната зона). Извършено е пълно обследване на съдържанието на 
избрания като представителен за съответния маршрут пълен съд тип „Бобър” – 1 100 
м3. Това количество е разстилано и сортирано, съгласно определените за 
пробонабиране фракции. След първоначалното сортиране на едрите фракции е 
извършено пресяване на пробата през сито със светъл отвор 4 см, определено е теглото 
на едрата и ситната фракция, като ситната фракция е класифицирана като „други”. В 
съдовете средната плътност е 103 кг/м3. За определяне очакваното количество 
транспортиран отпадък на курс на транспортно средство, е определено и обемното 
тегло на обследваните по зони отпадъци в сметосъбиращия автомобил (вариопреса – с 
прието компактиране от 2.5 пъти при натоварване на отпадъците). Средната обемна 
плътност на отпадъка при транспортиране за цялата община е изчислен на 226 кг/м3 
отпадък. За претеглянето на отделните фракции, сепарирани в чували е използван 
кантар - индустриална електронна везна (с капацитет 600 кг., възможности за 
измерване с точност до 20 кг. електронно отчитане).  

Морфологичният състав е характеристика, изразяваща количеството на 
отделните видове отпадъци, изразено в процент спрямо общото количество на 
отпадъците.  

Морфологичният състав на отпадъците за община Червен бряг е представен в 
таблицата по-долу: 
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Морфологичен състав 
Общо битови отпадъци за 

цялата община 
Генерирано общо количество в тона/година   8 483 

  ср. % т/год. 

Хранителни 9,64% 818,00 

Хартия и картон 6,46% 548,00 

Пластмаса 7,55% 640,00 

Текстил 4,24% 360,00 

Гума 0,72% 61,00 

Кожа 1,35% 114,52 

Градински 14,05% 1 192,00 

Дървесни 2,23% 189,00 

Стъкло 5,46% 463,00 

Метали 1,90% 161,00 

Сгурия, пепел, инертни материали 25,40% 2 155,00 

Други - неопределими 21,00% 1 781,00 

Общо: 100,00% 8 483 

Тегло на ситна фракция под 40 мм 33,43% 2 836 

Тегло на едра фракция над 40 мм 66,57% 5 647 

Общо:   8 483 

Приета влага (%)   20,00% 

Годишно сухо количество отпадък в сух т/год.   6 786,4 

Съгласно получените резултати от проведеният морфологичен анализ на 
смесени битови отпадъци по фракции в община Червен бряг могат да се направят 
следните изводи:  

 В количеството на генерираните отпадъци в община Червен бряг, най-висок е 
делът на „сгурия, пепел, инертни материали” – 25,4%, последвани от „други-
неопределими” отпадъци – 21%, „градински отпадъци” – 14,05% и 
„хранителни отпадъци” – 9,64%; 

 Висок е делът на „градинските отпадъци” – 14,05% и на „дървесните 
отпадъци” – 2,23%, което е показателно, че населението не ги събира 
разделно (т.е в общината не е въведена система за разделно събиране на 
„зелени“ отпадъци), а се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци, както 
и не се прилага фамилно компостиране за предотвратяване депонирането на 
тези отпадъци. Предотвратяване на депонирането на тези потоци отпадъци и 
оползотворяването им, ще бъде постигнато чрез използване от населението на 
площадката за компостиране на „зелени” отпадъци, разположена на РЦУО-
Луковит; 

 Делът на отпадъците от „хартия и картон” - 6,46%, „пластмаса“ - 7,55% и 
„стъкло“ - 5,46% е висок, което е показателно, че въпреки отдавна 
въведената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки (разделно 
събиране има само в гр. Червен бряг), населението ги изхвърля в 
контейнерите за битови отпадъци. Тези отпадъци са ценни суровини и налице 
е частично използване на системата за разделното им събиране от 
населението. Възможно е това да се дължи поради недостатъчната му 
информираност или неизградено съзнание за разделното им събиране с цел 
оползотворяване, тъй като явно провежданите информационно-образователни 
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кампании от организацията по оползотворяване на тези отпадъчни потоци с 
която общината има сключен договор са недостатъчни. Предотвратяване на 
депонирането на тези потоци отпадъци и рециклирането им, ще бъде 
постигнато чрез използване от населението на ЦР, разположен на РЦУО-
Луковит; 

 Наличието на споменатите по-горе подходящи за оползотворяване материали 
в контейнерите за битови отпадъци и въпреки, че в общината има въведена 
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки (единствено в гр. 
Червен бряг), налага необходимостта от разширяване обхвата на системата, 
чрез включване на други населени места в общината, както и въвеждане на 
практики за разделно събиране на биоразградими отпадъци; 

Съгласно методиката сумираните потоци - съдържащи се в смесените битови 
отпадъци и разделно събраните количества, определят морфологичния състав на 
образуваните битови отпадъци в община Червен бряг. Видно е, че количествените 
параметри на съдържащите се рециклируеми отпадъци във всички образувани 
отпадъци на територията на община Червен бряг са сравними с отчитаните разделно 
събирани фракции, което налага необходимостта от усилия за организиране на 
ефикасна система за оползотворяване на отпадъците от опаковки, като се препоръчва 
следния подход: 

 Сключване на договорни споразумения с ясни количествени цели с всички 
заинтересовани организации за оползотворяване на опаковки и други 
лицензирани организации за разделно събиране при източника; 

 Въвеждане в общинските нормативни документи редовно отчитане на 
разделно събраните количества от всички действащи на територията на 
общината лицензирани по чл.35 от ЗУО организации; 

ЗУО поставя пред общините, изискването да достигнат поетапно до 2020г. 
рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло: 
„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, както следва: 

 До 1 януари 2016г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло; 
 До 1 януари 2018г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло; 
 До 1 януари 2020г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло;“ 
Съгласно „Методика за определяне на морфологичния състав на смесените 

битови отпадъци“, разработена и утвърдена от МОСВ със Заповед №РД-
744/29.09.2012г., данни за образуване на различни фракции отпадъци при определените 
типове генератори за периода 2012-2015г. са представени в таблицата по-долу. 

Населението на община Червен бряг e 25 904 жители, като в града - общински 
център и в гр. Койнаре живеят 15 245 жители, а останалите 10 659 души – в селата, 
съгласно данни от НСИ към м. декември 2015г. Съгласно Методиката, населените 
места в община Червен бряг са както следва: 

 ІV група (населени места от 3-25 000 жители) – гр. Червен бряг (общински 
център и гр. Койнаре, където живеят общо 15 245 жители по данни на НСИ), а 
по данни на „ГРАО“ към м. декември 2015г. (гр. Червен бряг е с население 15 
577, а гр. Койнаре е с население 4 865 жители); 

 V група (населени места от 0 до 3 000 жители) – всички села в община Червен 
бряг (всички села в община Червен бряг по данни на „ГРАО“ към м. декември 
2015г., са с население под 3 000 жители); 
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Данни за образуване на различни фракции отпадъци при определените типове 
генератори за периода 2012-2015г., кг/ж/г 

2012-2015г. 
над 150 
хиляди 

50-150 
хиляди 

25-50 
хиляди 

3-25 
хиляди 

под 3 
хиляди 

Хранителни  118.7 107.0 93.8 68.7 37.7 
Хартия  46.9 33.0 27.0 25.0 14.7 
Картон  38.6 28.7 23.1 16.3 9.7 
Пластмаса  46.4 54.0 42.9 29.7 25.0 
Текстил  11.5 10.3 9.7 11.0 4.8 
Гума  3.8 3.4 3.2 2.8 2.3 
Кожа  3.8 3.4 3.2 2.8 2.3 
Градински  44.7 38.2 44.2 64.0 74.6 
Дървесни  8.1 7.2 9.7 6.0 7.1 
Стъкло  37.8 27.4 23.6 18.0 5.7 
Метали  7.8 7.0 6.6 5.8 4.7 
Инертни  39.8 27.8 45.9 43.6 51.6 
Опасни  2.4 2.2 2.0 1.8 1.5 
Общо  410.3 349.6 334.9 295.5 241.7 

1.5. Количества повторно използвани, рециклирани, оползотворени и 
обезвредени битови отпадъци за разглеждания период 

От 2007г. община Червен бряг има сключен договор с ООп на отпадъци от 
опаковки - „Екопак България” АД за сътрудничество в областта на разделното 
събиране на отпадъци от опаковки, относно изграждане и управление на система за 
разделното им събиране. „Екопак България“ АД притежава разрешение за срок от 
31.01.2013г. до 31.12.2017г. да извършва дейност като организация по оползотворяване, 
за изпълнение на задълженията по чл.14, ал.1, ал.2, т.2, ал.5, ал.6 и чл.15 от ЗУО и 
Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, съгласно Решение №ООп-ОО-3-
00/16.01.2013г., Решение №ООп-ОО-3-01/04.02.2013г. и Решение №ООп-OO-3-
02/27.07.2014г. на Министъра на околната среда и водите. 

В община Червен бряг, единствено в гр. Червен бряг се извършва разделно 
събиране на отпадъци от опаковки - хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, чрез 
система за разделно събиране от общо 43 комплекта контейнери (тип „Бобър” с 
капацитет 1.1 м³), организирани в пунктове по три контейнера, както следва: 

 Със син цвят за събиране на отпадъци от хартия и картон; 
 С жълт цвят за събиране на отпадъци от пластмаса и метали; 
 Със зелен цвят за събиране на отпадъци от стъкло; 
Транспортирането на разделно събраните отпадъци от опаковки се извършва от 

ООп, чрез специализирана техника, пригодна за контейнерите за разделното събиране, 
като при извозването няма смесване на отпадъците от различните контейнери. 
Графикът за обслужване на разделно събраните отпадъци за 2016г. е два пъти в месеца 
жълт контейнер и един път в месеца син контейнер и през месец зелен контейнер. 

Местата /пунктовете за разполагане на елементите за разделното събиране на 
отпадъците от опаковки са определени от общината и съгласувани с ООп и са 
единствено в град Червен бряг - между блокове „Дунав”, „Слънце” и „Напредък”; ул. 
„Батенберг” – Директорски блок; ул. „Паисий” №8 – бл. „Септември”; ул. „Търговска” 
– бл. „1-90”(междублоково пространство); ул. „Х. Димитър” №15 – бл. „ГНС” 1; ул. „В. 
Левски” №16 и ул. „Хр. Ботев” №2 – бл. „Лотос”; ул. „Я. Сандански” – ДГ „Мир”; ж.к. 
„Победа” – бл. 1; ж.к. „Победа” – бл. 13; ж.к. „Победа” – бл. 15; ж.к. „Победа” – бл. 16; 
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ж.к. „Победа” – бл. 3; ж.к. „Победа” – бл. 7; ж.к. „Победа” – бл. 8; ж.к. „Победа” – бл. 9; 
между блокове – „Победа”, „Искър” и „Олимпия”; на ъгъла на ул. „Княз Борис” и ул. 
„В. Левски”; на ъгъла на ул. „Н. Рилски” и ул. „Кирил и Методий”; на ъгъла на ул. „С. 
Врачански” и ул. „Иво Попович”; на ъгъла на ул. „Хан Кубрат” и ул. „Княз Борис”; ОУ 
„Хр. Смирненски”; Пазара; триъгълника между ул. „14-ти септември” и ул. 
„Търговска”; триъгълника между ул. „Екзарх Йосиф” и ул. „Искър”; ул. „Антим I” – 
Търговия на едро; ул. „Ген. Тошев” №1 – бл. „Лонгоза”; ул. „Калоян” – бл. №15 и бл. 
№6 (междублоково пространство); ул. „П. Волов” №25 – бл. „Девети май”; ул. 
„Самуил” №26 – бл. „Общежитие”; ул. „Славейков”; ул. „Цар Асен”; ул. „14-ти 
септември” при р-т „Венеция”; ул. „П. Волов”; ул. „Ал. Батемберг” бл. 8, кв. 34; ул. 
„Екзарх Йосиф” до градска градина; ул. „Ив. Вазов” №40; ул. „Ив. Вазов” срещу бл. 
2/88; ул. „Ив. Вазов” срещу пощата; ул. „Калоян”; ул. „Л. Каравелов” бл. 5, кв. 8; ул. 
„П. Волов” №25, бл. 9; ул. „Паисий” срещу трафопоста; ул. „Самуил” бл. 2/76; ул. „Хан 
Кубрат” бл. 12; ул. „Християнска” бл. 13, кв. 78; ул. „Яне Сандански” под ж.к. 
„Победа”, бл. 15/70; фирма „Бета индъстрис корп.” АД; фирма „Боряна” АД; фирма 
„Палфингер продукционстехник - България” ЕООД. 

Успехът на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки зависи в 
огромна степен от заинтересоваността на населението за участие, поради което е 
необходимо да се изпълняват информационни и разяснителни кампании от „Екопак 
България” АД съвместно с общината. 

През 2007г. организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки с която 
община Червен бряг е сключила договор „Екопак България“ АД е провела 
информационно-образователна програма за популяризиране разделното събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на общината. На населението са предоставени 
образователни книжки, дискове, информационни материали, рекламни тениски и 
шапки на „Екопак България” АД. На територията на град Червен бряг, ООп на 
отпадъци от опаковки е разположила 111 бр. цветни пластмасови контейнера, които са 
част от 183 бр. контейнери предвидени за гр. Червен бряг и гр. Койнаре, както и в 
четирите края на града са били издигнати двустранни билбордове с информация за 
съвместната инициатива между „Екопак България” АД и Общината за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки. През 2013г. 3D екобус „Летящата класна стая на 
„ЕКОПАК“ е посетил община Червен бряг. 

На територията на общината, функциониращите пунктове за изкупуване на 
отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, ще допринесат за събирането 
на допълнителни количества разделно събрани от домакинствата отпадъчни потоци от 
хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. Oбщина Червен бряг на 29.12.2014г. е 
сключила договор с фирма „Палмекс-03” ЕООД, гр. Червен бряг, притежаваща 
разрешение по чл.35 от ЗУО за осигуряване на площадка на територията на общината 
за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка 
с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. С договора е осигурена възможност на 
жителите на общината да предават на площадката отговаряща на всички нормативни 
изисквания с адрес - гр. Червен бряг, ул. „Антим I” №79, кв. 180, УПИ XI-2533 с площ 
от 8 980 м2 разделно събрани отпадъци от опаковки, отпадъчни материали от хартия, 
пластмаса, метал, стъкло, негодни за употреба батерии, текстилни отпадъци, излезли от 
употреба електрически уреди, опасни отпадъци, обемисти едрогабаритни отпадъци и 
други видове отпадъци от домакинствата, посочени в Решение №08-ДО-297-
00/21.02.2013г. издадено от РИОСВ – гр. Плевен. На площадката се извършва 
предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер от 
физически лица. 
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Съгласно данни от община Червен бряг, количествата разделно събрани 
отпадъци от опаковки (хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали) от „Екопак 
България” АД за периода 2010-2015г., са както следва: 

2010г. 

Община Вид отпадък Код на отпадъка 

Количество 
разделно събрани 

отпадъци от 
опаковки (тона) 

Червен бряг 

Хартиени и картонени 
опаковки 

20 01 01 27,435 

Пластмасови и 
метални опаковки 

20 01 39 30,788 

Стъклени опаковки 15 01 07 9,16 

Общо: 67,383 
 

2011г. 

Община Вид отпадък Код на отпадъка 

Количество 
разделно събрани 

отпадъци от 
опаковки (тона) 

Червен бряг 

Хартиени и картонени 
опаковки 

20 01 01 8,93 

Пластмасови и 
метални опаковки 

20 01 39 11,29 

Стъклени опаковки 15 01 07 31,49 

Общо: 51,71 
 

2012г. 

Община Вид отпадък Код на отпадъка 

Количество 
разделно събрани 

отпадъци от 
опаковки (тона) 

Червен бряг 

Хартиени и картонени 
опаковки 

20 01 01 10,66 

Пластмасови и 
метални опаковки 

20 01 39 20,28 

Стъклени опаковки 15 01 07 27,58 

Общо: 58,52 
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2013г. 

Община Вид отпадък Код на отпадъка 

Количество 
разделно събрани 

отпадъци от 
опаковки (тона) 

Червен бряг 

Хартиени и картонени 
опаковки 

20 01 01 11,77 

Пластмасови и 
метални опаковки 

20 01 39 25,352 

Стъклени опаковки 15 01 07 4,28 

Общо: 41,402 
 

2014г. 

Община Вид отпадък Код на отпадъка 

Количество 
разделно събрани 

отпадъци от 
опаковки (тона) 

Червен бряг 

Хартиени и картонени 
опаковки 

20 01 01 12,89 

Пластмасови и 
метални опаковки 

20 01 39 27,73 

Стъклени опаковки 15 01 07 6,39 

Общо: 47,01 
 

2015г. 

Община Вид отпадък Код на отпадъка 

Количество 
разделно събрани 

отпадъци от 
опаковки (тона) 

Червен бряг 

Хартиени и картонени 
опаковки 

20 01 01 12,67 

Пластмасови и 
метални опаковки 

20 01 39 23,75 

Стъклени опаковки 15 01 07 8,42 

Общо: 44,84 

За периода 2010-2015г. общото количество на разделно събраните отпадъци от 
опаковки (хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали) възлиза на 310,865 т, от които: 
хартиени и картонени опаковки – 84,355 т; пластмасови и метални опаковки – 139,19 т 
и стъклени опаковки – 87,32 т. 

1.6. Степен на изпълнение на целите 

 Дял на рециклиране на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и 
стъкло 

По данни на ИАОС за 2013г., количеството на разделно събраните отпадъци на 
територията на общината, в т.ч.: хартия и картон, стъкло, метали, пластмаси, 
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едрогабаритни, дървесни, текстилни, биоразградими, опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ и 
др. и предадени в съоръжения за третиране на отпадъци са 616 тона. За 2014г. по данни 
на ИАОС за община Червен бряг, събраните битови отпадъци предадени за 
оползотворяване, в т.ч. и за рециклиране са 101 тона. 

За 2015г. количеството на генерираните, разделно събрани отпадъци от опаковки 
- хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло в община Червен бряг е 1 225 тона, а 
количеството на предадените за оползотворяване /рециклиране отпадъци от опаковки 
през същата година е 44,84 тона. 

При така направените изчисления, процентът на рециклиране на тези потоци 
отпадъци от общо генерираните отпадъци от опаковки за 2015г. в община Червен бряг е 
3,66%. Съгласно НПУО 2014-2020г., заложените цели за общините за рециклиране на 
битови отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал са мин. 25% от общото 
им тегло през 2016г. и мин. 40% от общото им тегло през 2018г. За постигане на 
заложените цели за рециклиране е необходимо да бъде изградена инсталацията за 
сепариране на Регионалния център за управление на отпадъците – Луковит, което може 
да бъде осъществено през 2017г. (Етап II, финансиране по ОП „Околна среда 2014 – 
2020г.”). 

 Ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци 
през 2013г. до 50% от общото количество на същите отпадъци, образувани 
през 1995г. 

Друг важен аспект при анализа на отпадъците е оценката на изпълнението на 
националната и общоевропейска цел за ограничаване на количеството депонирани 
биоразградими битови отпадъци през 2013г. до 50% от общото количество на същите 
отпадъци, образувани през 1995г. Националният стратегически план за поетапно 
намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци предназначени за 
депониране 2010-2020г. определя, че за да се изпълнят националните цели през 2013г., 
е максимално допустимо да се депонират 152 кг/жител биоразградими отпадъци. 
Изчисленията показват, че за 2013г. при население на общината 26 708 жители /по 
данни на НСИ/, означава допустими депонирани биоразградими битови отпадъци 
около 4 060 тона. На Регионалното съоръжение РЦУО-Луковит ще се компостират 
100% от разделно събраните зелени отпадъци. 

 Дял на разделно събраните и рециклирани/оползотворени битови 
биоотпадъци 

През 2013г. няма поставена национална цел за разделно събиране и 
оползотворяване на битови биоотпадъци. Такава цел има заложена в следващите 
години, а именно до 31 декември 2016г. не по-малко от 25% от количеството на 
битовите биоотпадъци, образувани през 2014г. да са разделно събрани и 
оползотворени, а през 2020г. този процент следва да е 50%. Чрез регионалното 
съоръжение за компостиране на РЦУО-Луковит ще бъде постигнато оползотворяване 
на битовите биоотпадъци в община Червен бряг, съответно през 2016г. – 59,07% и през 
2020г. – 77,92%. 

1.7. Изводи 

 Основните източници на битови отпадъци, приблизително 80% е населението 
и около 20% от търговски, административни, социални, фирмени и други 
подобни обекти; 

 В община Червен бряг се наблюдават тенденции сходни с тенденциите в 
страната, т.е има намаляване на количествата депонирани смесени битови 
отпадъци за периода 2010-2015г. Наблюдаваното намаление се дължи 
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основно на отпадъците от домакинствата, като отпадъците от предприятията 
и търговските обекти се запазват в същия обем; 

 Съгласно получените резултати от проведеният морфологичен анализ на 
смесени битови отпадъци по фракции в община Червен бряг: 
- В количеството на генерираните отпадъци в община Червен бряг, най-

висок е делът на „сгурия, пепел, инертни материали” – 25,4%, последвани 
от „други-неопределими” отпадъци – 21%, „градински отпадъци” – 14,05% 
и „хранителни отпадъци” – 9,64%; 

- Висок е делът на „градинските отпадъци” – 14,05% и на „дървесните 
отпадъци” – 2,23%, което е показателно, че населението не ги събира 
разделно (т.е в общината не е въведена система за разделно събиране на 
„зелени“ отпадъци), а се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци, 
както и не се прилага фамилно компостиране за предотвратяване 
депонирането на тези отпадъци. Предотвратяване на депонирането на тези 
потоци отпадъци и оползотворяването им, ще бъде постигнато чрез 
използване от населението на площадката за компостиране на „зелени” 
отпадъци, разположена на РЦУО-Луковит; 

- Делът на отпадъците от „хартия и картон” - 6,46%, „пластмаса“ - 7,55% 
и „стъкло“ - 5,46% е висок, което е показателно, че въпреки отдавна 
въведената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
(разделно събиране има само в гр. Червен бряг), населението ги изхвърля в 
контейнерите за битови отпадъци. Тези отпадъци са ценни суровини и 
налице е частично използване на системата за разделното им събиране от 
населението. Възможно е това да се дължи поради недостатъчната му 
информираност или неизградено съзнание за разделното им събиране с цел 
оползотворяване, тъй като явно провежданите информационно-
образователни кампании от организацията по оползотворяване на тези 
отпадъчни потоци с която общината има сключен договор са недостатъчни. 
Предотвратяване на депонирането на тези потоци отпадъци и 
рециклирането им, ще бъде постигнато чрез използване от населението на 
ЦР, разположен на РЦУО-Луковит; 

- Наличието на споменатите по-горе подходящи за оползотворяване 
материали в контейнерите за битови отпадъци и въпреки, че в общината 
има въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
(единствено в гр. Червен бряг), налага необходимостта от разширяване 
обхвата на системата, чрез включване на други населени места в общината, 
както и въвеждане на практики за разделно събиране на биоразградими 
отпадъци; 

 В общината единствено в гр. Червен бряг се извършва разделно събиране на 
отпадъци от опаковки - хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, чрез 
система за разделно събиране, като Община Червен бряг има сключен 
договор от 2007г. с ООп на отпадъци от опаковки - „Екопак България” АД за 
сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки, 
относно изграждане и управление на система за разделното им събиране; 

 В общината няма данни за количеството отпадъци от опаковки по видове, 
събрани отделно от домакинствата и от търговските обекти на територията на 
общината, като за периода 2010-2015г.: 
- Общото количество на разделно събраните отпадъци от опаковки (хартия и 

картон, пластмаса, стъкло и метали) възлиза на 310,865 т, от които: 
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хартиени и картонени опаковки – 84,355 т; пластмасови и метални 
опаковки – 139,19 т и стъклени опаковки – 87,32 т; 

 В общината през 2007г. и 2013г. са провеждани информационно-
образователни кампании за повишаване информираността и 
заинтересоваността на населението да участва в разделното събиране на 
отпадъци от опаковки от „Екопак България“ АД с която общината има 
сключен договор; 

 Във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО, Oбщина Червен бряг е 
сключила договор с фирма, притежаваща разрешение по чл.35 от ЗУО, като е 
осигурила площадка на територията на общината за безвъзмездно предаване 
на разделно събрани отпадъци от домакинствата - отпадъци от опаковки, 
отпадъчни материали от хартия, пластмаса, метал, стъкло, негодни за 
употреба батерии, текстилни отпадъци, излезли от употреба електрически 
уреди, опасни отпадъци, обемисти едрогабаритни отпадъци и други видове 
отпадъци от домакинствата, включени в разрешението на фирмата. На 
площадката се извършва предаване на отпадъци от черни и цветни метали 
(ОЧЦМ) с битов характер от физически лица; 

 Процентът на рециклиране на отпадъците от опаковки - хартия и картон, 
пластмаса, стъкло и метал, от общо генерираните отпадъци от опаковки за 
2015г. в община Червен бряг е 3,66%; 

1.8. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 
анализа пропуски и несъответствия 

 Определяне морфологичният състав на битовите отпадъци има важно 
значение за прецизиране на количествата и за изпълнение на целите, 
включително за битовите биоотпадъци; 

 Необходимо е общината да предприеме мерки за разширяване обхвата на 
системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и в други населени 
места в общината, както и въвеждане на практики за разделно събиране на 
биоразградими отпадъци; 

 Проучване от общината на основните източници на хранителни, зелени и 
други биоотпадъци и на количествата им с цел създаване на система за 
разделното събиране на тези отпадъци; 

 Изготвяне на данни за количеството отпадъци от опаковки по видове, събрани 
отделно от домакинствата и от търговските обекти на територията на 
общината; 

 Продължаване практиката по провеждане на информационни кампании в 
общината за повишаване информираността и заинтересоваността на 
населението да участва в разделното събиране на отпадъци от опаковки; 

 За постигане на заложените цели за рециклиране е необходимо да бъде 
изградена инсталацията за сепариране на Регионалния център за управление 
на отпадъците – Луковит, което може да бъде осъществено през 2017г. (Етап 
II, финансиране по ОП „Околна среда 2014-2020г.”); 

2. Анализ на утайките от ПСОВ 
2.1. Информационно обезпечение на анализа 

На национално ниво няма изградена цялостна информационна база данни, в 
която информацията за утайките от ГПСОВ да е систематизирана и да обхваща всички 
аспекти, както в регионален и местен, така и във времеви разрез. Основно се използва 
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информация от „Национален стратегически план за управление на утайките от 
ГПСОВ на територията на Р България за периода 2014-2020г.“. 

Националният стратегически план отчита новостите в правен и технически 
аспект на ниво ЕС, както и съвременното състояние на управлението на утайките от 
ГПСОВ в България. Основната цел на този документ е да осигури рамката за планиране 
на национално ниво, като осигури разумен подход при определянето и прилагането на 
адекватни мерки за оползотворяване и обезвреждане на утайките, като се вземат 
предвид географските, обществено-икономическите и демографските условия в 
България. Планът анализира тенденциите на европейско ниво, тенденциите в България, 
в т.ч. и в регионален план, поставя национални цели и план за действие с мерки за 
постигането им.  

2.2. Тенденции на европейско ниво  

Утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води 
представляват преди всичко органична фракция, която се получава в резултат на 
пречистването на отпадъчните води след утаяването на остатъчните вещества. Те се 
образуват при отделянето на тези органични вещества по време на различните етапи от 
процеса на пречистване на отпадъчните води. Утайките съдържат не само ценни за 
земеделието компоненти (сред които органични вещества, азот, фосфор, калий и в по-
малка степен, калций, сяра и магнезий), но и замърсители, които обикновено включват 
тежки метали, органични замърсители и патогенни организми. Качеството на утайките 
се определя най-вече от източника на образуването им, т.е от първоначалната 
концентрация на замърсители в пречистената вода, както и от техническите 
характеристики на извършените процеси, свързани с третирането на отпадъчни води и 
утайки. 

В съответствие с европейското законодателство, утайките от ГПСОВ 
представляват неопасни отпадъци, които при подходящо управление не представляват 
опасност за околната среда и човешкото здраве. След правилното и екологосъобразно 
третиране, те могат да бъдат от полза за околната среда. Съществуват редица 
възможности за оползотворяване и обезвреждане на утайките от ГПСОВ. Някои от тях 
са дългогодишни добри практики, например оползотворяването им като почвен 
подобрител върху земеделски земи и при рекултивация на нарушени терени. 

Директивата относно утайките от пречистване на отпадъчни води изисква 
утайките да бъдат третирани преди тяхната употреба в земеделието. Тя също така 
уточнява, че под „третирана утайка” се разбира утайка, която е преминала през 
биологично, химично и термично третиране, дълготрайно депониране или всякакъв 
друг процес, който значително е намалил способността за ферментация и възможността 
за възникване на опасности за здравето, произтичащи от употребата на утайки. 

По отношение на стабилизирането на утайките се счита, че методите за 
разграждане (анаеробно или аеробно) са най-разпространеното решение. 
Компостирането и химичното стабилизиране или стабилизирането с вар са с по-малко 
значение, въпреки че все още се използват в ЕС. В повечето случаи се изисква 
вторично стабилизиране на компоста с цел постигне на необходимите изисквания за 
хигиенизиране /обеззаразяване. В някои от старите и новите държави – членки се 
използва дългосрочното съхранение, което е лесен и евтин метод за третиране на 
утайки, но изисква подходящ климат и големи площи. В повечето ГПСОВ в ЕС се 
извършва обезводняване по механичен начин, вместо с изсушителни полета, които през 
последните години са предпочитан метод главно за по-малките ГПСОВ и които все още 
се срещат в България. Преобладаващите техники за обезводняване са центрофугите и 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

270 

 

филтър пресите. Най-важният представител на иновационните технологии са 
шнековите преси. Термичното сушене и сушенето със слънчева енергия също имат 
своето място в повечето европейски държави. В момента всички страни от ЕС-15 (с 
изключение на Люксембург) използват тази технология на първия етап от третирането 
на утайки в съоръженията за изгаряне. През последните години изгарянето на утайки 
рязко се увеличи, но все още не е много разпространено в новите държави – членки на 
ЕС. 

Друг по-съвременен подход за оползотворяване на утайките е използването им 
като гориво за производство на енергия. Опасните вещества и съединения, които се 
отделят по време на изгарянето, включват Hg, Pb, Cd, хлороводород, въглероден оксид, 
диоксини/фурани, азотни оксиди, серен двуоксид и прахови частици. На този етап в 
България няма данни за дейности, свързани с използването на утайки, като вторично 
гориво или в други термични процеси. В случай, че утайките не могат да бъдат 
оползотворени, съществуват и възможности за тяхното обезвреждане чрез депониране 
или изгаряне. 

През годините в ЕС се наблюдават важни промени по отношение на 
количеството използвани утайки и начините за тяхното оползотворяване. Според 
последното проучване, приблизително 39% от образуваните утайки в ЕС са използвани 
в земеделието. Освен за земеделски нужди, утайките са оползотворявани и в горското 
стопанство, както и при рекултивацията на нарушени терени, като например 
неизползваеми мини или закрити депа. 

Към момента основната алтернатива на разпръскването на утайки върху 
земеделски площи в страните от ЕС-15 е тяхното изгаряне, докато в 13-те нови членки 
това все още е депонирането. Като тенденция все повече се насърчават дейностите по 
третиране на утайки с оползотворяване на енергия. 

Промените в политиката в областта на изменението на климата и енергията от 
възобновяеми източници също ще окажат влияние върху управлението на утайките, 
като най-вероятно: 

 Депонирането на утайки ще бъде постепенно забранено в следствие на 
въведените от EC ограничения относно депонирането на органичните 
отпадъци и нарастващото нежелание за тяхното обезвреждане по този начин; 

 Третирането на утайки посредством анаеробно разграждане, самостоятелно 
изгаряне или друг термичен процес, с цел производство на енергия, както и 
рециклирането на получената пепел ще привлекат по-голямо внимание. Също 
така е възможно да се увеличи производството на спиртни и други горива 
директно от утайките с помощта на термични процеси, като пиролиза и 
газифициране; 

2.3. Основен подход и приоритети в областта на управление на утайките 

Основния подход и приоритетите в областта на управление на утайките от 
ГПСОВ в България се основава на йерархия за управление на отпадъците, 
регламентирана в ЗУО. В съответствие с тази йерархия приоритетния ред за прилагане 
на различните методи за третиране на утайките е следният: 

 Предотвратяване образуването на утайки, чрез подобряване на технологиите 
за пречистване на отпадъчни води; 

 Употреба в земеделието; 
 Рециклиране на фосфора и материално оползотворяване; 
 Обезвреждане на депо; 
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2.4. Национални цели в областта на управление на утайките 

Въз основа на направените анализи и изводи в „Национален стратегически план 
за управление на утайките от ГПСОВ на територията на Р България за периода 
2014-2020г.“ се предлагат следните национални цели, които са в унисон с йерархията 
на управление на отпадъците: 

 Рециклиране и материално оползотворяване на следните количества 
образувани утайки от ГПСОВ до 2020г.: 
- 55% до края на 2016г.; 
- 60% до края на 2018г. 
- 65% до края на 2020г.; 

 Енергийно оползотворяване на следните количества образувани утайки от 
ГПСОВ до 2020г.: 
- 10% до края на 2016г.; 
- 20% до края на 2018г.; 
- 35% до края на 2020г.; 

 Нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки до 2020г. 

2.5. Съществуващо положение в общината 

На територията на Община Червен бряг няма изградена пречиствателна станция 
за отпадъчни води, което налага необходимостта от изграждане на такова съоръжение. 

Съгласно сключен договор между община Червен бряг и Обединение „Водни 
съоръжения” ДЗЗД за обект „Инженеринг във връзка с проект DIR-51011116-24-69 
„Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
град Червен бряг”, Обособена позиция 1: „Проектиране и изграждане на ПСОВ - 
Червен бряг” (промяна по чл.154, ал.2 към Разрешение за строеж №48/17.07.2012г.) и 
одобрена предходна фаза за проектиране /ИП/ за ПСОВ, през м. септември 2013г. е 
изготвен работен проект за изграждане на ПСОВ – гр. Червен бряг, който в последствие 
е изпълнен. За пречиствателната станция са изградени външни комуникационни 
връзки, необходими за функционирането й – довеждащи път, електропровод, 
водопровод. Водоприемник на заустване на ПСОВ – гр. Червен бряг е река Искър. 

През м. септември 2015г. са приключили всички дейности по изпълнението на 
проект DIR-51011116-24-69 за „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в град Червен бряг”, финансиран по Приоритетна ос 1 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
населени места с над 10 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж. попадащи в 
градски агломерационни ареали”, ОП „Околна среда 2007-2013г.” За новоизградената 
ПСОВ е издадено Разрешение за ползване №СТ-05-2349/14.12.2015г. от ДНСК – гр. 
София. 

С изграждането на ПСОВ – гр. Червен бряг е постигнато: 
 Прекратяване изхвърлянето на непречистени отпадъчни води в приемник - р. 

Искър; 
 Изпълнение изискванията на Директивата за пречистване на градски 

отпадъчни води; 
 Изпълнение изискванията на Националната програма за приоритетно 

изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за 
населени места над 10 000 е.ж. в Р България в съответствие с изискванията и 
задълженията на страната ни по Конвенцията за устойчиво използване на 
водите на р. Дунав, Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване и 
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Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и 
международните езера; 

Местоположение на площадката на ПСОВ 
За изграждането на ПСОВ – гр. Червен бряг е избрана най-подходящата 

площадка, намираща се на отсрещния бряг на р. Искър, спрямо местоположението на 
града, срещу промишлената зона. Местоположението й е в ПИ 039016 от землището на 
с. Горник, община Червен бряг, на 350 м от шосето, свързващо селото с общинския 
център. От изток обектът граничи с предпазната дига на р. Искър. От юг граничи с депо 
за вторични суровини на „Еко Промет” ЕООД и терен на „Ретекс” ЕООД, а от запад и 
на север – земеделски земи. Площадката попада в лявата тераса на р. Искър. Теренът е 
равнинен с надморска височина 94,0-95,0 м, като на места съществуват ями с 
дълбочина до 3,0 м вследствие на добив на инертни материали. Площадката е 
заобиколена предимно от земеделски имоти, без жилищно застрояване.  

Норми за качеството на пречистената вода 
ПСОВ – гр. Червен бряг е проектирана в съответствие със стандартите за 

пречистените води от Директивата на Европейския съюз 91/271/EEC за градски 
отпадъчни води и българското законодателство за изпускане на води от селища с 
население по-голямо от 10 000 ЕЖ към приемник на води, определен като чувствителна 
зона, както е определено в Разрешителното за заустване №13140142/27.11.2009г. на 
МОСВ. Емисионните норми, съгласно Наредба 6/2000г. за емисионни норми за 
допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води зауствани във 
водни обекти са: 

Параметри 
Емисионна норма 
- концентрация в 

мг/л 
Биохимична потребност от кислород (БПК5) 25 
Химична потребност от кислород (ХПК) 125 
Общи неразтворени вещества (ОНВ) 35 
Общ азот 15 
Общ фосфор 2 

 

Изисквания за основните показатели на изход ПСОВ 

БПК5 ≤ 25 мг/л; 
ХПК ≤ 125 мг/л; 
НВ ≤ 35 мг/л; 
Общ N≤ 15 мг/л; 
Общ P ≤ 2 мг/л; 
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Изходни оразмерителни параметри на ПСОВ – гр. Червен бряг 

Максимален капацитет на инсталацията 

Жители ЕЖ 15 000 

Количества отпадъчни води 

Спец. количество отпадъчни води л/ЕЖ д. 108 

Количество битови отпадъчни води Qд м3/д 1 453 

Макс. часово количество в сухо време Qt м³/ч 201 

Утайкови води QS м3/д 89 

Оразмерителни количества отпадъчни води 

Количества отпадъчни води Qср.ден м3/д 1 657,0 

Зареждано количество в сухо време Qt + QS/24 м³/ч 201 

Макс. часово водно количество в дъждовно време 2Qt + QS/24 м³/ч 390 

Процес на пречистване за ПСОВ – гр. Червен бряг 
 Система с активна утайка; 
 Едновременна аеробна стабилизация на утайката; 
 Отделно стъпало денитрификация; 
 Разделени Смесване и Аерация; 
 Хоризонтално утаяване; 
 Два отделни биобасейна; 

Описание на технологичния процес 
Избраната технология е конвенционална пречиствателна станция с механично и 

биологично пречистване. Въз основа на изискваното качество на отпадъчните води се 
извършва и по-нататъшно пречистване, т.е. отстраняване на азота и фосфора. В 
допълнение към това е избрано и аеробно стабилизиране на утайката. Опростена 
технологична схема на съоръжението с аеробно стабилизиране на утайката е 
представена на следващата фигура. 

 

Потокът отпадъчни води преминава през следните степени на пречистване: 
 Решетка; 
 Пясъкозадържател; 
 Биологично пречистване; 
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 Вторичен утаител; 
 Дезинфекция; 

Технологична схема на ПСОВ – гр. Червен бряг  
 Станция за приемане на утайка от фекални води - разположена до сграда 

Механично пречистване. Резервоарът е проектиран с достатъчна вместимост и е 
оборудван с два накрайника Ф100 и Ф150 за пълнене и отточен тръбопровод. 
Височинно резервоарът е разположен така, че да може да се пълни безнапорно. 
Инсталирани са два бр. потопяеми помпи (работна и резервна), чрез която утайката от 
фекалните води се изпомпва до входа на фината решетка; 

 Входна помпена станци, груба решетка - на вход ПСОВ има съоръжение за 
повдигане на отпадъчните води с цел по-нататъшното им гравитачно протичане до 
заустването им в р. Искър. Максималният отток при сухо време се изпомпва от две 
помпи, а този при дъждовно време от други две с двойно по-голям дебит. Предвидено е 
в бъдеще да се монтира още една помпа с Q=200 м3/ч. За предпазване на входните 
помпи има груба автоматизирана решетка с отвори между прътите 20 мм. На всеки от 
нагнетателните тръбопроводи има обратна клапа и спирателен кран. 

Аварийно отклоняване - за заобикаляне на пречиствателните етапи в случай на 
авария пречиствателната станция е оборудвана с авариен байпасен тръбопровод, който 
се зауства в изходната шахта на ПСОВ. 

 Механично пречистване - преди отпадъчната вода да постъпи в 
биостъпалото на ПСОВ, трябва да се отстранят тези съставки, които биологично са 
неразградими и могат да предизвикат значителни смущения. Това основно са 
типичните твърди вещества за биологичните отпадъчни води като хартия, текстилни 
материали, части от храни, пластмаси, хигиенни материали, филтри от цигари и др. За 
да се предотвратят отлагания в биореакторите, тези вещества трябва предварително да 
се отделят. Механичното стъпало отделя и леките плаващи вещества от отпадъчната 
вода. Към тях спадат мазнините от домакинствата и други плаващи вещества, като 
пластмаси, стиропор и др. Освен това, не може да се изключат и минерални масла, 
бензин и дизел, които постъпват в отпадъчната вода нелегално или при транспортни 
произшествия. За да се изпълни това пречистване на отпадъчните води е монтирана 
една компактна станция за механично пречистване в техническата сграда. Фината 
решетка е с ширина на отворите 6 мм. Задържаните от решетката замърсявания се 
отмиват и се изнасят посредством транспортьор, който служи като преса. 
Пясъкозадържателят се аерира и разполага със странично разположен маслоуловител, в 
който могат да се флотират и извличат масла. Компресор за подаване на въздух и помпа 
за гресиране са интегрирани в компактното съоръжение. С тази система става 
възможно значително отделяне на пясъка, а с това се постига и защитаване на 
инсталираните в пречиствателната станция машинни съоръжения от износване 
вследствие на изтъркване. Пясъкозадържателят е оразмерен да се постига 90% отделяне 
на пясъка с фракция >0,2 мм. Аерацията на пясъкозадържателя става с по-малко въздух, 
за да може по възможност да се запазят, съответно да се възстановят бързо анаеробните 
състояния в захранващия тръбопровод към биологичната фаза за предварително 
биологично отстраняване на фосфора и денитрификация. Утаяващите се вещества се 
изнасят от червячен транспортьор в промиващ цилиндър, в който органичното 
съдържание се редуцира до ≤10%. Накрая обработеният обран от решетката материал и 
измитият пясък се транспортират автоматично в контейнер. Задържаните и 
обезводнени отпадъци от решетката и промития пясък се събират в контейнери и се 
транспортират извън станцията. 
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 Биобасейни (2 бр.) - равномерното разпределение на подаваното количество 
отпадъчна вода до резервоарите за биологично пречистване е с помощта на измерваща 
и регулираща линия с измерване на количеството протичащо вещество и регулиращ 
шибър за всеки резервоар за биологично пречистване. Обемът на резервоарите за 
биологично пречистване e за възраст на утайката 25 дни. Потокът от отпадъчни води 
протича през резервоарите както следва: 

 Вливането на отпадъчните води е в горната част на резервоара за 
биологично пречистване. Изходящият канал към останалите резервоари 
(резервоар за денитрификация, вариращ резервоар, резервоар за 
нитрификация) е разположен изместено в долната част на резервоара. 
Оттичането от резервоара за нитрификация е през преливен ръб в тръба в 
изходната шахта; 

 В рамките на резервоара се осъществява смесване с помощта на миксери и 
дънна аерационна система. Във вариращата зона и в зоната за 
денитрификация е инсталирана комбинирана разбъркваща и аерираща 
система; 

 За производството на сгъстен въздух са монтирани електрически, 
позволяващи регулиране на количеството, ротационно-бутални компресори. 
Единият от трите агрегата е резервен. Предвидено е място и за още един 
агрегат. Мощността на ротационно-буталните компресори може да се 
регулира от 45 до 100%; 

 Подаваният въздух в зоната за нитрификация се регулира в зависимост от 
концентрацията на разтворения кислород. Съдържанието на амоняк при 
биологичното пречистване се измерва допълнително и се използва за 
временно редуциране на изискваната стойност за концентрацията на 
разтворения кислород, а с това и за енергийно оптимизиране на 
количеството на подавания въздух; 

 Сграда въздуходувки и реагентно стопанство 
 Въздуходувна - отвеждането на топлината за въздуходувната станция е чрез 

всмукване от въздуходувките от помещението; 
 Цистерни за съхранение на FeCl3; 
 Варово стопанство - корекция на рН със варно мляко; 

 Вторичен утаител - след биобасейните сместта вода и активна утайка 
постъпва гравитачно във вторичен радиален утаител, където става разделянето на 
активната утайка от биологически пречистената вода. Докато пречистената вода се 
отвежда и зауства в приемника, утаената утайка с помощта на помпа се връща 
постоянно в биобасейните. Излишната активна утайка се отвежда към утайковото 
стопанство за последващо третиране. Плаващата утайка се изтегля отделно през 
съоръжения за улавяне на плаващи утайки на мостовия утайкочистач и се отвежда към 
ПСАУ. 

 Помпена станция за активна утайка - две помпени групи с центробежни 
помпи (едната група е за осигуряване на рециркулация на утайката от Вторичният 
утаител към Биобасейна с честотно регулиране, а втората за отвеждане на излишната 
активна утайка към утайковото стопанство). 

 Контактен резервоар - за епидемиологични ситуации се извършва 
обеззаразяване с NaOCl в контактния резервоар. 

 Дебитомер на изход и помпена станция за технически води - на изход 
ПСОВ има дебитомер за измерване на потока зауствани отпадъчни води. В сухата 
камера на дебитомера е разположена и помпено-хидрофорна група за техническа вода 
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състояща се от 2 бр. помпи (работна и резервна) за сух монтаж, всяка от които е 
оборудвана с честотно регулиране, разширителен съд. Извършва се дезинфекция на 
техническата вода с UV модул. 

 Заустване - след дебитомера пречистените отпадъчни води се заустват в 
приемник - р. Искър. 

 Административна сграда, работилница и КПП - ситуирани в югозападната 
част на площадката на ПСОВ при пътния подход осигурен от довеждащия път.  

 Утайкоуплътнител - преди излишната активна утайка да бъде отведена за 
обезводняване към центрофугата е необходимо да се увеличи максимално 
концентрацията на НВ. Изграден е един утайкоуплътнител с продължително действие, 
който е оборудван с утайкочистач. Изваждането на уплътнената утайка се осъществява 
с директно засмукване с винтови помпи и не съществува реална опастност от 
затлачване на съоръжението. 

 Сграда обезводняване на утайки - обезводняването на утайката се 
осъществява с 2 бр. центрофуги (работна и резервна), разположени в сградата. 
Инсталацията е оразмерена за работа 8 часа на ден, 7 дни в седмицата. Възможно е да 
се постигне обезводняване до около 35% СВ. За да може утайката да се освободи от 
химически свързаната вода, при механичното обезводняване се изисква подготовка на 
утайките (кондициониране) със специализиран полиелектролит (флокулант). 
Флокулантите се доставят и на място, в специализирана автоматично работеща 
инсталация, като се приготвят във вид на рядък воден разтвор, който се дозира към 
утайката на входа на центрофугата. От утайкоуплътнителя утайката се подава дозирано 
с винтова помпа. Регулирането на дебита е посредством мото-вариатор с локално ръчно 
управление. Има работна и резервна захранваща помпа. Филтратът от обезводняването 
се връща за пречистване. Работата на цялата система е автоматизирана. Има 
вентилация на помещението за обезводняване. Обезводнената утайка след 
центрофугите се изнася извън сградата с винтови транспортьори до контейнери, 
откъдето периодично се извозва на изсушителните полета.  

 Изсушителни полета – изградени са 4 бр. изсушителни полета с капацитет 
обезпечаващ складирането на 10% от годишното производство на утайка.  

Община Червен бряг не разполага с данни за количествата образувани утайки от 
ПСОВ – гр. Червен бряг.  

Мерки за ограничаване на отрицателни странични ефекти върху околната 
среда при експлоатацията на ПСОВ - гр. Червен бряг 

Процесът на биологично пречистване с активна утайка в аеробни условия води 
до незначително отделяне на миризми ограничаващи се в рамките на площадката на 
ПСОВ. Съоръженията и монтираните в тях оборудване са шумоизолирани и не са 
източник на шум и вибрации. Потопените помпи и миксери не са изтоочник на шум над 
допустимите норми. Извън оградата на ПСОВ няма никакви шумове, неприятни 
миризми и вредни газове. 

Приложената технологична схема за пречистване на отпадъчни води е така 
избрана, че няма отделяне на никакви вредни миризми и газове в атмосферата. 
Съоръженията за механичното стъпало и третирането на утайките са поместени в 
сграда и никакви неприятни миризми не се отделят навън. В самата сграда има 
необходимата вентилация. ПСОВ е съобразена с всички съвременни изисквания по 
отношение на показателите на пречистените води, въздействието върху околната среда, 
минимални инвестиционни и минимални експлоатационни разходи. 
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Мерки за намаляване вредното влияние върху околната среда 
 Засадени са дървета, трева и др. около ПСОВ по време на нейното 

изграждане, както и оградата на ПСОВ също ограничават влиянието върху 
околната среда; 

 Изключително важно е и се спазват адекватни оперативни мерки, с цел 
намаляване до минимум потенциални проблеми, граничещи с неприятни 
миризми. Оперативните мерки като ефективен контрол на управлението на 
отстранения пясък, отпадъците от решетките (промиване, съхранение в 
затворени контейнери и поръсване с вар), транспортирането и депонирането 
на утайката от площадката са необходими за намаляване на неприятните 
миризми; 

 Използва се възможността за покриване на елементите от съоръженията за 
пречистване, където риска от разпространение на миризми е най-голям, в т.ч. 
съоръженията от механичното стъпало и тези за съхранение на утайката; 

 Следят се санитарно-хигиенните изисквания за условията на околна работна 
среда, има вентилационни системи в различни сектори; 

Повърхностни и подпочвени води 
Не се очаква изпускане на вредни емисии в зоната на заустване. Пречистените 

отпадъчни води отговарят на Наредба №6/2000 за граничните емисии за концентрация 
на вредни и опасни субстанции в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. 

ВиК мрежи в гр. Червен бряг 
Съгласно сключен Договор №98-00-1278/31.07.2013г. между община Червен 

бряг и „В.Д. Червен бряг” ДЗЗД за обект „Инженеринг във връзка с проект DIR-
51011116-24-69 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в град Червен бряг”, Обособена позиция 2: „Проектиране, 
реконструкция и изграждане на водопроводна и канализациона мрежа на гр. Червен 
бряг” е изготвен работен проект за водопроводната и канализационната мрежа на гр. 
Червен бряг, който в последствие е изпълнен. 

Експлоатацията на ВиК системата и предоставянето на услуги на територията на 
гр. Червен бряг се извърша от „ВиК” - гр. Плевен. Изградената улична водопроводна и 
канализационна мрежа, както и всички съоръжения се стопанисват, ремонтират и 
поддържат от „ВиК”- Плевен с районно поделение гр. „Червен бряг”. 

Водопроводна мрежа в гр. Червен бряг 
Съществуваща водопроводна мрежа на гр. Червен бряг – общата дължина на 

водопроводната мрежа в гр. Червен бряг е 74 км, от които 47,945 км - вътрешна и 
25,726 км - външна водопроводна мрежа, като процента на изграденост на 
водопроводната мрежа е около 95%. Основен водоизточник е водоснабдителна система 
– извор „Златна Панега”, поддържана от „ВиК” - Ловеч. При проблеми с основния 
водоизточник се използват местните водоизточници – водовземни кладенци от терасата 
на р. Искър. Водоснабдителната система работи без пречиствателна станция. Извършва 
се само хлориране на питейната вода. Водопроводната мрежа е сключена. Градът е 
разделен на две зони – ниска и висока, като главните клонове работят като транзитни, 
захранващи отделните зони. Вътрешната водопроводна мрежа на гр. Червен бряг е 
изградена предимно от етернитови тръби с диаметър от ф60 до ф400, от стоманени и 
поцинковани тръби, които са амортизирани и с изтекъл експлоатационен период и 
предизвикват чести аварии, което обуславя висок процент загуби на вода. 
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Съгласно изготвеният и изпълнен работен проект за водопроводната мрежа на 
гр. Червен бряг е подменена или рехабилитирана водопроводната мрежа в участъците, 
в които е извършено изграждане или рехабилитация на канализационната мрежа.  

В обхвата на Зона I са изградени водопроводи с обща дължина от 2 025,30 м, 
както следва: 

 Нов водопровод - квартал 53-51а - от ул. „Християнска“ – ф110 мм ПЕВП, 
L=92.70 м; 

 Нов водопровод - квартал 51а-52а - от ул. „Християнска“ до Гробищен парк –
ф110 мм ПЕВП, L=230,30 м; 

 Нов водопровод - квартал 51а - пред Гробищен парк – ф110 мм ПЕВП, 
L=85,85 м; 

 Нов водопровод - квартал 53а - от ул. „Панайот Волов“ до Гробищен парк – 
ф200 мм ПЕВП, L=86,05 м; 

 Нов водопровод - квартал 54а - от ул. „Панайот Волов“ до Гробищен парк – 
ф110 мм ПЕВП, L=84,70 м; 

 Нов водопровод по ул. „Християнска“ - от Гробищен парк до кв. 53 – ф200 мм 
ПЕВП, L=239,35 м; 

 Нов водопровод по ул. „Панайот Волов“ - от Гробищен парк до кв. 54 – ф110 
мм ПЕВП, L=241,40 м; 

 Нов водопровод - квартал 54а – ф110 мм ПЕВП, L=145,90 м; 
 Нов водопровод по ул. „Тодор Каблешков“ - квартал 56б – ф110 мм ПЕВП, 

L=58,85 м; 
 Подмяна водопровод по ул. „Яне Сандански“ - от кв. 58 до ул. „Тодор 

Каблешков“ – ф110 мм ПЕВП, L=77,00 м; 
 Подмяна водопровод по ул. „Тодор Каблешков“ - квартал 55а – ф110 мм 

ПЕВП, L=56,15 м; 
 Подмяна водопровод по ул. „Тодор Каблешков“ - квартал 56а – ф110 мм 

ПЕВП, L=72,65 м; 
 Подмяна водопровод по ул. „Яне Сандански“ - от ул. „Тодор Каблешков“ до 

кв. 56б – ф110 мм ПЕВП, L=108,85 м; 
 Подмяна водопровод по ул. „Яне Сандански“ - от ул. „Тодор Каблешков“ до 

бл. 15/70 – ф200 мм ПЕВП, L=191,95 м; 
 Подмяна водопровод - квартал 55б - 56 от ул. „Търговска“ до ул. „Панайот 

Волов“ – ф315 мм ПЕВП, L=253,60 м; 

В обхвата на Зона II са изградени водопроводи с обща дължина от 941,55 м: 

 Подмяна водопровод – между квартали 19 и 20 - по ул. „Хан Кубрат“ – ф110 
мм, L=97,50 м; 

 Подмяна водопровод – северно от квартал 22 - по ул. „Буджака“ – ф110 мм, 
L=81,00 м; 

 Подмяна водопровод – северно на квартали 25 и 27 - по ул. „Любен 
Каравелов“ – ф110 мм, L=136,95 м; 

 Нов водопровод – между квартали 31 и 34А - по ул. „Княз Батенберг“ – ф110 
мм, L=55,00 м; 

 Подмяна водопровод – между квартали 31 и 34А - по ул. „Княз Борис I“ – 
ф160 мм, L=58,00 м; 
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 Подмяна водопровод – между квартали 45 и 47 - по ул. „Дойран“ – ф110 мм, 
L=79,20 м; 

 Подмяна водопровод – квартал 47 – ф110 мм, L=100,90 м; 
 Подмяна водопровод – между квартали 47 и 66 - по ул. „Християнска“ – ф110 

мм, L=100,30 м; 
 Нов водопровод – между квартали 47 и 51 - по ул. „Тунджа“ – ф110 мм, 

L=129,00 м; 
 Подмяна водопровод – между квартали 51 и 52 - по ул. „Пейо Яворов“ – ф110 

мм, L=103,70 м; 

В обхвата на Зона III са изградени водопроводи с обща дължина от 698,10 м: 

 Подмяна водопровод – по ул. „Дядо Вълко“ - от ул. „Вихрен” до ул. 
„Търговска” – ф110 мм, L=96,00 м; 

 Нов водопровод – по ул. „Дойран“ - от ул. „Търговска” до ул. „Панайот 
Волов” – ф110 мм, L=80,65 м; 

 Нов водопровод – ул. „Силистра“ - от ул. „Търговска” до ул. „Панайот Волов” 
– ф110 мм, L=84,85 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Дойран“ - от ул. „Иван Вазов” до ул. 
„Търговска” – ф110 мм, L=64,95 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „23-ти септември“ - от ул. „Търговска” до ул. 
„Панайот Волов” – ф110 мм, L=79,45 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Васил Априлов“ - от ул. „Княз Борис I” до 
Читалището – ф160 мм, L=78,55 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Васил Априлов“ - от Читалището до ул. 
„Търговска” – ф160 мм, L=80,10 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Васил Априлов“ - от Градска градина до ул. 
„Търговска” – ф160 мм, L=28,85 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Васил Априлов“ - от Градска градина до ул. 
„Шипка” – ф160 мм, L=55,75 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Васил Априлов“ - от ул. „Шипка” до ул. 
„Екзарх Йосиф” – ф160 мм, L=111,45 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Отец Паисий“ - от ул. „Искър” до ул. „Цар 
Асен” – ф160 мм, L=120,45 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Княз Батенберг“ - от ул. „Търговска” до ул. 
„Панайот Волов” – ф110 мм, L=66,35 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Тома Петков“ - от ул. „Търговска” до ул. 
„Панайот Волов” – ф110 мм, L=67,80 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Търговска“ - от ул. „Г. Раковски” до ул. „Стоян 
Едрев” – ф160 мм, L=61,45 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Стоян Едрев“ - от ул. „Иван Вазов” до ул. 
„Търговска” – ф160 мм, L=103,35 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Иван Вазов“ - от ул. „Стоян Едрев” до ул. 
„Тома Петков” – ф160 мм, L=138,35 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Иван Вазов“ - от ул. „Тома Петков” до ул. „Цар 
Калоян” – ф110 мм, L=94,85 м; 

 Подмяна водопровод – ул. „Иван Вазов“ - от ул. „Цар Калоян” до ул. „23-ти 
септември” – ф110 мм, L=114,15 м; 
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 Подмяна водопровод – по ул. „Иван Вазов“ - от ул. „23-ти септември” до ул. 
„Дойран” – ф110 мм, L=157,90 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Екзарх Йосиф“ - от ул. „Тома Петков” до ул. 
„Цар Калоян” – ф110 мм, L=118,15 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Екзарх Йосиф“ - от ул. „Тома Петков” до ул. 
„Стоян Едрев” – ф110 мм, L=144,80 м; 

 Нов водопровод – по ул. „Цар Асен“ - от ул. „Яне Сандански” до Болницата – 
ф110 мм, L=160,00 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Яне Сандански“ - от ул. „Цар Асен” до ул. „П. 
Р. Славейков” – ф110 мм, L=150,90 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Дунав“ - до ул. „П. Р. Славейков” – ф110 мм, 
L=70,00 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „23-ти септември“ - от ул. „Търговска” до ул. 
„Иван Вазов” – ф110 мм, L=75,80 м; 

 Нов главен водопровод – по ул. „Цар Калоян“ - от ул. „Иван Вазов” до ул. 
„Търговска” – ф160 мм, L=74,65 м; 

 Нов водопровод – по ул. „Тома Петков“ - от ул. „Капитан Андреев” до ул. 
„Екзарх Йосиф” – ф110 мм, L=97,00 м; 

 Подмяна водопровод – по ул. „Тома Петков“ - от ул. „Християнска” до ул. 
„Княз Борис I” – ф110 мм, L=155,00 м; 

 Подмяна главен водопровод – по ул. „Любен Каравелов“ - от ул. „В. 
Априлов” до ул. „Г. Раковски” – ф200 мм, L=241,15 м; 

 Подмяна главен водопровод – по ул. „Любен Каравелов“ - от ул. „Г. 
Раковски” до ул. „Княз Ал. Батенберг” – ф315 мм, L=97,05 м; 

 Нов главен водопровод – по ул. „Цар Калоян“ - от ул. „Търговска” до ул. 
„Панайот Волов” – ф160 мм, L=81,00 м; 

Водопроводната мрежа в квартал V-ти на град Червен бряг е от амортизирани 
етернитови тръби и отчасти с нови ПЕВП, където е имало аварии. Загубите на вода са 
над 60%. Той не е включен в обхвата на водния цикъл и е един от приоритетните 
проекти за следващия програмен период. 

Новите водопроводи са изградени от полиетиленови тръби с висока плътност 
PE100 за налягане 10 атм. За нормалната експлоатация на новите водопроводи са 
изградени спирателни кранове на подходящи места. Всички спирателни кранове са 
пълнопроходни с гумиран клин и антикорозионно покритие. Всички съществуващи 
сградни отклонения от стоманени поцинковани тръби са подменени с тръби РЕ100, 
PN10 и са пресвързани към новоизградения водопровод, като в тротоарите са 
монтирани ТСК на 0,50 м от бордюра или на подходящо място ако тротоарът не е 
изграден. Подменени са сградните водопроводни отклонения от новоизградения уличен 
водопровод до регулационна линия на имота. За незастроените имоти и улици по които 
е нямало водопровод са изградени нови сградни отклонения до регулационна линия. За 
осигуряване на вода за външни противопожарни нужди са изградени нови надземни 
ПХ 70/80, като пред всеки от тях е монтиран СК DN80. Разстоянието между хидрантите 
не надвишава 150 м. Пожарните хидранти са монтирани на 0,5 м от външния ръб на 
бордюра, в границите на тротоарите. 

След приключване на проект „Подобряване и изграждане на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг“, финансиран по 
ОП „Околна среда 2007-2013г.”, състоянието на водопроводната мрежа на гр. Червен е 
както следва: 
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Дължина на съществуваща водоснабдителна мрежа, преди проекта km 47,945 

Дължина на водоснабдителна мрежа, рехабилитирана по проекта km 5,281 

Дължина на новоизградена (удължена) водоснабдителна мрежа по проекта km 2,414 

Съществуващи сградни водопроводни отклонения брой 2 206 

Нови сградни водопроводни отклонения, изградени по проекта брой 295 

Сградни отклонения, рехабилитирани по проекта брой 99 

Канализационна мрежа в гр. Червен бряг 
Канализационните системи имат важно значение за поддържането на 

благоприятна и здравословна жизнена среда, опазване на водните ресурси от 
замърсяване и поддържане на екологичното равновесие. 

Съществуваща канализационна мрежа на гр. Червен бряг - смесена с дължина 
42 000 м, като процента на изградеността й е около 90%. Канализацията е изградена от 
бетонови тръби с диаметър от ф200 до ф1200 мм и открит канал 200/125 см, който 
зауства в р. Искър. Има две съществуващи преливни шахти, които подлежат на 
реконструкция. Отпадните води от територията се поемат от Главни колектори І, ІІ, ІІІ 
и ІV. Съгласно Разрешителното за отвеждане и заустване на канализационната мрежа 
на гр. Червен бряг са разрешени две точки на заустване – Поток 1 - основно заустване 
на смесени отпадъчни води от Главни Колектори І, ІІ, ІІІ и ІV в р. Искър и 
„Несъществен” Поток 2 - заустване на смесени отпадъчни води от Гл. Колектор ІV. 
Отделните главни колектори са разположени както следва: 

 Главен колектор I 
Отводнява района на града източно от главната улица – „Панайот Волов”. При 

ул. „Васил Априлов” сменя посоката си от север-юг на изток, за кратко разстояние 
продължава по ул.„Васил Априлов”, след което по ул. „Хаджи Димитър” стига до бул. 
„Христо Ботев”, в началото на който има изграден дъждопреливник, през който 
преливат над два пъти разредените отпадъчни води в открития канал при ж.п. линия. 
След преливника, колекторът продължава в северозападна посока успоредно на гарата, 
продължава по улица „С. Врачански”, след което при ул. „Иво Попович” зауства в 
Главен колектор II. Успоредно на съществуващия стар канализационен колектор в този 
участък (покрай жп гарата) е изграден още един канализационен колектор, като и двата 
се заустват в Главен колектор II. 

 Главен колектор II 
Докато площта на първият колектор е строго определена от два вододела: ул. 

„Панайот Волов” и височините източно край града – обхваща падината заключвана 
между тях, то останалият терен от града – районите на другите три главни колектори се 
характеризира с множество малки падини и вододели с посока на север към приемника. 
Вторият главен колектор е изграден по ул „Иван Вазов, ул. „Антим I”, ул. „Екзарх 
Йосиф”, ул. „Искър”, като при ул. „Иво Попович” приема водните количества от 
Главен колектор I и Главен колектор II, след което преминава под ж.п. линията в 
бетонов колектор с размери 200/125 см, като в крайния си участък, преди реката, 
преминава в открит, облицован канал и се зауства в реката. 

 Главен колектор III 
Главен колектор III започва от ул. „Яне Сандански” в горния край на града, след 

това минава по комуникационната улица „Петко Славейков” по която преминава 
трафика за гр. Луковит. Той събира водите на всички по-високи части южно и западно 
от тази улица, след което при ул. „Васил Левски” приема водните количества от Главен 
колектор IV. При ул „Иво Попович” зауства във Главен колектор II. 
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 Главен колектор IV 
Събира водите на най-южните части на града, включително и промишлената 

зона. Започва по ул. „Стара Планина”, след което по ул. „Г. Бенковски” продължава в 
посока изток. По ул. „Шейново” сменя посоката си към ул. „Васил Левски”, където 
зауства в Главен колектор III. 

Съгласно изготвеният и изпълнен работен проект за канализационната мрежа на 
гр. Червен бряг: 

Зона I е обхваната канализация с обща дължина от 2 028,55 м, както следва: 

 Нова смесена канализация между квартал 53-51а - от ул. „Християнска“ – 
Ф300 мм, L=90,0 м; 

 Нова смесена канализация между квартал 51а-52а - от ул. „Християнска“ до 
Гробищен парк – Ф300 мм, L=218,50 м; 

 Нова смесена канализация - квартал 51а - пред Гробищен парк – Ф300 
мм,L=87,80 м; 

 Нова смесена канализация - квартал 53а - от ул. „Панайот Волов“ до 
Гробищен парк – Ф300 мм, L=89,75 м; 

 Нова смесена канализация - квартал 54а - от ул. „Панайот Волов“ до 
Гробищен парк – Ф300 мм, L=81,75 м; 

 Нова смесена канализация по ул. „Християнска“- от Гробищен парк до кв. 53 
– Ф400 мм, L=246,85 м; 

 Нова смесена канализация по ул. „Панайот Волов“ - от Гробищен парк до кв. 
54 – Ф300 мм, L=244,60 м; 

 Нова смесена канализация - квартал 54а – Ф300 мм, L=150,80 м; 
 Нова смесена канализация по ул. „Тодор Каблешков“ - квартал 56б – Ф300 

мм, L=54,05 м; 
 Нова смесена канализация по ул. „Яне Сандански“- от кв. 58 до ул. „Тодор 

Каблешков“ – Ф300 мм, L=82,75 м; 
 Нова смесена канализация по ул. „Тодор Каблешков“- квартал 55а – Ф300 мм, 

L=53,40 м; 
 Рехабилитация смесена канализация по ул. „Тодор Каблешков“ - квартал 56а 

– Ф300 мм, L=72,45 м; 
 Нова смесена канализация по ул. „Яне Сандански“ - от ул. „Тодор 

Каблешков“ до кв. 56б – Ф300 мм, L=109,10 м; 
 Рехабилитация смесена канализация по ул. „Яне Сандански“ - от ул. „Тодор 

Каблешков“ до бл. 15/70 – Ф400 мм, L=192,60 м; 
 Рехабилитация на смесена канализация - квартал 55б-56 от ул.“Търговска“ до 

ул. „Панайот Волов“ – Ф400 мм, L=254,15 м; 

Зона II е обхваната канализация с обща дължина от 917,55 м: 

 Нова смесена канализация между квартали 19 и 20 - по ул. „Хан Кубрат“ – 
Ф300 мм, L=91,90 м; 

 Нова смесена канализация северно от квартал 22 - по ул. „Буджака“ – Ф300 
мм, L=77,90 м; 

 Нова смесена канализация северно на квартали 25 и 27 - по ул. „Любен 
Каравелов“ – Ф300 мм, L=133,10 м; 

 Нова смесена канализация между квартали 31 и 34А - по ул. „Княз Батенберг“ 
– Ф300 мм, L=55,00 м; 
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 Нова смесена канализация между квартали 31 и 34А - по ул. „Княз Борис I“ – 
Ф300 мм, L=57,00 м; 

 Нова смесена канализация между квартали 45 и 47 - по ул. „Дойран“ – Ф300 
мм, L=71,60 м; 

 Нова смесена канализация квартал 47 – Ф300 мм, L=97,50 м; 
 Нова смесена канализация между квартали 47 и 66 - по ул. „Християнска“ – 

Ф300 мм, L=98,50 м; 
 Нова смесена канализация между квартали 47 и 51 - по ул. „Тунджа“ – Ф300 

мм, L=131,50 м; 
 Нова смесена канализация между квартали 51 и 52 - по ул. „Пейо Яворов“ – 

Ф300 мм, L=103,55 м; 

Зона III е обхваната канализация с обща дължина от 917,30 м: 

 Рехабилитация на главен клон смесена канализация квартал 176 - по ул. 
„Стара Планина” – от кръстовището и с ул. „Вардар” до кръстовището и с ул. 
„Пирин” – Ф400 мм, L=178,00 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Струга“ до ул. „Пирин” – Ф300 мм, 
L=64,00 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Пирин“ – от кръстовището с ул. 
„Стара планина” до кръстовището с ул. „Средна гора” – Ф300 мм, L=68,00 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Антим I“ - до ул. „Стара планина” – Ф600 
мм, L=89,00 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Антим I“ - до Промишлена зона – Ф500 
мм, L=86,00 м; 

 Нова смесена канализация - Промишлена зона - „Калинел“ – Ф400 мм, 
L=102,00 м; 

 Нова смесена канализация - Промишлена зона - „Калинел“ – Ф500 мм, 
L=100,00 м; 

 Нова смесена канализация - Промишлена зона - „Калинел” – Ф600 мм, 
L=99,00 м; 

 Нова канализация - при Преливник 2 - Поток 2, ул. „Стара планина” – Ф1 400 
мм, L=9,50 м; 

 Отвеждащ канал - ул. „Стара планиа“ – Ф400 мм, L=41.80 м, Ф200 мм, 
L=19,00 м; 

 Нова канализация (отливен канал) след Преливна шахта 2 – Ф1 400 мм, 
L=61,00 м; 

 Облицоване на съществуващ отводнителен канал – L=75,00 м; 
 Преливна шахта 2 – Нов дъждопреливник; 

Зона IV е обхваната канализация с обща дължина от 1 207,50 м: 

 Нова смесена канализация - по ул. „Антим I“ - от СРШ до ул. „Петко 
Славейков” – Ф300 мм, L=41,15 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Отец Паисий“ - от ул. „Петко Славейков” 
до ул. „Иво Попович” – Ф300 мм, L=65,40 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Г. Бенковски“ - от ул. „Петко Славейков” 
до ул. „Иво Попович” – Ф300 мм, L=60,90 м; 

 Рехабилитация на смесена канализация - по ул. „Г. Бенковски“ - от ул. „Петко 
Славейков” до ул. „Тулча” – Ф300 мм, L=92,95 м; 
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 Рехабилитация на смесена канализация - по ул. „Г. Бенковски“ - от ул. 
„Тулча” до ул. „Перник” – Ф300 мм, L=145,15 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „В. Левски“ - от ул. „Перник” до ул. 
„Шейново” – Ф300 мм, L=185,75 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „В. Левски“ - от ул. „Петко Славейков” до 
ул. „Иво Попович” – Ф300 мм, L=56,20 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Шейново“ - от ул. „В. Левски” до ул. „Г. 
Бенковски” – Ф300 мм, L=73,75 м; 

 Нова канализация (отливен канал), след нов преливник 1 - Поток 1 – Ф1 600 
мм, L=54,15 м; 

 Покриване на съществуващи открити канали /преди ПСОВ/; 
 Преливна шахта 1 - нов дъждопреливник; 
 Гравитачно преминаване под река Искър с ПЕВП тръби за канализация – 

Ф400 мм, L=166,30 м; 
 Довеждащ колектор до ПСОВ - от ДПр. 1 до преминаване на р. Искър и след 

преминаване на р. Искър – Ф250 мм, L=55,00 м, Ф400 мм, L=44,50 м; 

Зона V е обхваната канализация с обща дължина от 3 260,40 м: 

 Нова смесена канализация - по ул. „Неофит Рилски“ - от ул. „Хаджи 
Димитър” до ул. „Св. Св. Кирил и Методий” – Ф600 мм, L=77,50 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Дядо Вълко“ - от ул. „Вихрен” 
до ул. „Търговска” – Ф300 мм, L=106,80 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Дойран“ - от ул. „Търговска” до ул. 
„Панайот Волов” – Ф300 мм, L=85,35 м; 

 Нова смесена канализация - ул. „Силистра“ - от ул. „Търговска” до ул. 
„Панайот Волов” – Ф300 мм, L=88,35 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Дойран“ - от ул. „Иван Вазов” до ул. 
„Търговска” – Ф300 мм, L=65,40 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „23-ти септември“ - от ул. 
„Търговска” до ул. „Панайот Волов” – Ф300 мм, L=83,90 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Васил Априлов“ - от ул. „Княз Борис I” до 
Читалището – Ф800 мм, L=78,65 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Васил Априлов“ - от 
Читалището до ул. „Търговска” – Ф300 мм, L=80,05 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Васил Априлов“ - от Градска градина до 
ул. „Търговска” – Ф300 мм, L=35,00 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Васил Априлов“ - от Градска 
градина до ул. „Шипка” – Ф300 мм, L=60,80 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Васил Априлов“ - от ул. 
„Шипка” до ул. „Екзарх Йосиф” – Ф300 мм, L=102,95 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Отец Паисий“ - от ул. „Искър” 
до ул. „Цар Асен” – Ф300 мм, L=120,50 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Княз Батенберг“ - от ул. „Търговска” до 
ул. „Панайот Волов” – Ф300 мм, L=61,30 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Тома Петков“ - от ул. „Търговска” до ул. 
„Панайот Волов” – Ф300 мм, L=61,40 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Търговска“ - от ул. „Г. 
Раковски” до ул. „Стоян Едрев” – Ф300 мм, L=66,00 м; 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

285 

 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Стоян Едрев“ - от ул. „Иван 
Вазов” до ул. „Търговска” – Ф300 мм, L=106,65 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Иван Вазов“ - от ул. „Стоян 
Едрев” до ул. „Тома Петков” – Ф400 мм, L=141,85 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Иван Вазов“ - от ул. „Тома 
Петков” до ул. „Цар Калоян” – Ф300 мм, L=95,00 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - ул. „Иван Вазов“ - от ул. „Цар Калоян” 
до ул. „23-ти септември” – Ф300 мм, L=110,65 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Иван Вазов“ - от ул. „23-ти 
септември” до ул. „Дойран” – Ф300 мм, L=161,60 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Екзарх Йосиф“ - от ул. „Тома 
Петков” до ул. „Цар Калоян” – Ф300 мм, L=120,00 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Екзарх Йосиф“ - от ул. „Тома 
Петков” до ул. „Стоян Едрев” – Ф300 мм, L=141,90 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Цар Асен“ - от ул. „Яне Сандански” до 
Болницата – Ф400 мм, L=162,20 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Яне Сандански“ - от ул. „Цар 
Асен” до ул. „П. Р. Славейков” – Ф400 мм, L=150,55 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Дунав“ - от СРШ до ул. „П. Р. Славейков” 
– Ф300 мм, L=77,80 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „23-ти септември“ - от ул. „Търговска” до 
ул. „Иван Вазов” – Ф300 мм, L=75,70 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Цар Калоян“ - от ул. „Иван Вазов” до ул. 
„Търговска” – Ф300 мм, L=79,75 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Тома Петков“ - от ул. „Капитан Андреев” 
до ул. „Екзарх Йосиф” – Ф300 мм, L=95,40 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Тома Петков“ - от ул. 
„Християнска” до ул. „Княз Борис I” – Ф300 мм, L=146,65 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Любен Каравелов“ - от ул. „В. 
Априлов” до ул. „Г. Раковски” – Ф800 мм, L=238,95 м; 

 Рехабилитация смесена канализация - по ул. „Любен Каравелов“ - от ул. „Г. 
Раковски” до ул. „Княз Ал. Батенберг” – Ф800 мм, L=98,60 м; 

 Нова смесена канализация - по ул. „Цар Калоян“ - от ул. „Търговска” до ул. 
„Панайот Волов” – Ф800 мм, L=83,20 м; 

 Преливна шахта 3 - ремонт на съществуващ дъждопреливник; 
 Монтаж на отводнителни улеи с решетки /по ул. „Панайот Волов”/; 
Канализционна мрежа в квартал V-ти на град Червен бряг няма. Отпадъчните 

води се заустват в септични ями. Поради високото ниво на подпочвените води и 
необходимостта от помпено отвеждане на отпадъчните води, квартала не е включен в 
обхвата на водния цикъл поради финансови причини. 

Канализацията е изградена с тръби от оребрен полиетилен SN8, със следните 
вътрешни диаметри – ф300 мм, ф400 мм. За правилната експлоатация на 
канализационната мрежа са изградени и ревизионни шахти. Всички съществуващи 
сградни отклонения са пресвързани към новата канализация. Новите сградни 
канализациони отклонения са изградени до дворищна регулационна линия. За 
отводняване на уличните платна са изградени на подходящи места в кръстовищата и по 
дължина на улицата улични оттоци с дъждоприемни решетки. 
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След приключване на проект „Подобряване и изграждане на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг“, финансиран по 
ОП „Околна среда 2007-2013г.”, процента на изграденост на канализационната мрежа е 
98%, като състоянието и е както следва:  

Дължина на съществуваща канализационна мрежа, преди проекта km 42 

Дължина на канализационна мрежа, рехабилитирана по проекта km 1,968 

Дължина на новоизградена (удължена) канализационна мрежа по проекта km 5,999 

Съществуващи сградни канализационни отклонения, преди проекта брой 1 985 

Нови сградни канализационни отклонения, изградени по проекта брой 310 

Сградни отклонения, рехабилитирани по проекта брой 84 

Във всички останали населени места на общината битово-фекалните води от 
населението се заустват в септични ями, което налага необходимост от играждане на 
канализационни системи и пречиствателни съоръжения. В тази насока Община Червен 
бряг има изготвени идейни проекти за населените места, както следва: 

 Град Койнаре – „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна 
станция”; 

 Село Сухаче – „Изграждане на канализационна система и рахабилитация на 
водопроводната мрежа и пречиствателна станция”; 

 Село Горник – „Изграждане на канализация и пречиствателна станция за 
отпадъчни води”; 

 Село Чомаковци – „Изграждане на канализация и пречиствателна станция за 
отпадъчни води”; 

 Село Глава – „Изграждане на селищна канализационна система и 
пречиствателна станция за отпадъчни води”; 

 Село Реселец – „Изграждане на селищна канализационна система и 
пречиствателна станция за отпадъчни води”; 

 Село Рупци – „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна 
станция за битови отпадни води”; 

 Село Телиш – „Изграждане на селищна канализационна система”; 
 Село Радомирци – „Изграждане на канализационна система”; 

2.6. Прогнози за количества утайки в община Червен бряг 

Количествата на утайките за населени места с население по-голямо от 2 000 е. ж. 
се генерират от пречиствателните станции за отпадъчни води, а за тези с по-малък брой 
на населението идват от септичните ями. В община Червен бряг е изградена ПСОВ, 
която обслужва гр. Червен бряг, като за новоизградената ПСОВ е издадено Разрешение 
за ползване №СТ-05-2349/14.12.2015г. от ДНСК – гр. София. Община Червен бряг не 
разполага с данни за количествата образувани утайки от ПСОВ – гр. Червен бряг, като 
обезводнената утайка се изнася извън сградата на ПСОВ до контейнери, откъдето 
периодично се извозва на изсушителните полета.  

В останалите населени места на общината, утайки се генерират от населението 
главно от септичните ями и по експертна оценка за 2015г. са генерирани общо за 
общината 12,8 тона/година.  

Изготвени са прогнози за количествата утайки за община Червен бряг, данните 
за генериране на утайките са посочени в таблицата по-долу: 
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Прогноза за образуваните утайки в община Червен бряг (тона/година) 

Генерирани утайки в община 
Червен бряг – септични ями 
(тона)* 

Тона годишно 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
348,04 349,74 343,45 337,28 331,22

*В община Червен бряг генерираните утайки са главно от септични ями, като през м. декември 2015г. е пусната в 
експлоатация ПСОВ - гр. Червен бряг, която през 2016г. ще работи с пълен капацитет. За новоизградената ПСОВ 
е издадено Разрешение за ползване №СТ-05-2349/14.12.2015г. от ДНСК – гр. София. 

Регионалната система за управление на отпадъците може да приема само 
механично обезводнени утайки до съдържание на сухо вещество най-малко 20%. 
Предвид факта, че в ПСОВ – гр. Червен бряг потока отпадъчни води преминава през 
степени на пречистване – механично пречистване (решетка и пясъкозадържател), 
биологично пречистване (биобасейни), вторичен утаител, дезинфекция, като излишната 
активна утайка се обезводнява с центрофуга, при постигане на влажност 80% на 
обезводнената утайка и в случай на незначително съдържание на замърсители, 
утайките може да се депонират на Регионалното депо за неопасни отпадъци, 
разположено в РЦУО-Луковит. За тях пречиствателната станция трябва да плаща 
съответната такса на входа на депото. 

2.7. Изводи 

 На европейско ниво все повече се предпочитат оползотворяване на утайките 
чрез методите на изгаряне с оползотворяване на енергията и извличане на 
фосфора, въпреки че широко се прилагат методите за оползотворяване в 
земеделието и за възстановяване на нарушени терени, а в новите страни 
членки, в т.ч. и България, депонирането е най-често срещан метод; 

 През 2015г. е изградена ПСОВ – гр. Червен бряг, която е с технологична 
схема постигаща необходимият пречиствателен ефект, като излишната 
активна утайка се обезводнява с центрофуга и в последствие обезводнената 
утайка се изнася извън сградата на ПСОВ до контейнери, откъдето 
периодично се извозва на изсушителните полета; 

 Пречистените отпадъчни води от ПСОВ – Червен бряг се заустват в р. Искър, 
водоприемник III–та категория и не се очаква изпускане на вредни емисии в 
зоната на заустване, като пречистените отпадъчни води отговарят на Наредба 
№6/2000 за граничните емисии за концентрация на вредни и опасни 
субстанции в отпадъчните води, зауствани във водни обекти; 

 Във всички останали населени места на общината битово-фекалните води от 
населението се заустват в септични ями, което налага необходимост от 
играждане на канализационни системи и пречиствателни съоръжения; 

 Количествата на утайките за населени места с население по-голямо от 2 000 е. 
ж. се генерират от пречиствателните станции за отпадъчни води, а за тези с 
по-малък брой на населението идват от септичните ями; 

 Предвид факта, че в ПСОВ – гр. Червен бряг потока отпадъчни води 
преминава през степени на пречистване – механично пречистване (решетка и 
пясъкозадържател), биологично пречистване (биобасейни), вторичен утаител, 
дезинфекция, като излишната активна утайка се обезводнява с центрофуга, 
при постигане на влажност 80% на обезводнената утайка и в случай на 
незначително съдържание на замърсители, утайките може да се депонират на 
Регионалното депо за неопасни отпадъци, разположено в РЦУО-Луковит; 
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 Към 2016г. процента на изграденост на канализационната мрежа в гр. Червен 
бряг е 98%, а в останалите населени места основно се използват септични ями 
от населението; 

 Основният риск от замърсяване на подпочвените води е от липсата на 
канализационна система в населените места на общината, което налага 
необходимостта от изграждане/рехабилитация на канализационната мрежа, 
която не е обхванала целия град Червен бряг, така и изграждането и в гр. 
Койнаре и селата; 

2.8. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 
анализа пропуски и несъответствия 

 Необходимо е спазването на адекватни оперативни мерки при работата на 
ПСОВ с цел намаляване до минимум потенциални проблеми, граничещи с 
неприятни миризми, както и периодично да се следят санитарно-хигиенните 
изисквания за условията на околната работна среда; 

 Необходимо е разширяване на канализационната мрежа, която не е обхванала 
целия град Червен бряг, както и изграждане на канализация в останалите 
населени места в общината; 

3. Анализ на строителните отпадъци 
3.1. Информационно обезпечение на анализа 

В община Червен бряг, строителните отпадъци се формират основно от 
строителството, реконструкцията и ремонта на сградите (когато общината е възложител 
на СМР или на дейности по разрушаване на сгради, включително принудително 
премахване на строежи и от ремонтната дейност на домакинствата), като делът им в 
общото количество на ТБО е минимален.  

Няма специално депо за строителни отпадъци на територията на общината. На 
територията на общината все още има места, където се изхвърлят нерегламентирано 
понякога строителни отпадъци. Кметствата по места вземат необходимите мерки 
съвместно с общинската администрация за ликвидирането им и за недопускане на 
повторното им образуване.  

Строителните отпадъци от ремонтната дейност, образувани от домакинствата на 
територията на общината, понастоящем се изхвърлят от населението в контейнерите за 
смесени битови отпадъци и по този начин постъпват съвместно с тях и се депонират на 
РЦУО-Луковит (от м. април 2016г.), а преди това са депонирани на старото общинско 
депо в м. „Долна биволица“, гр. Червен бряг и са били оползотворени, като са се 
използвали основно за запръстяване на старото общинско депо, но общината няма 
информация за количествата оползотворени и депонирани строителни отпадъци през 
годините след 2011г. Транспортирането на строителните отпадъци от строителните 
площадки до депото се извършва от притежателите на отпадъците. 

За периода 2010-2011г. община Червен бряг разполага с информация за 
количествата строителни отпадъци, депонирани на старото общинско депо, 
разположено в м. „Долна биволица“, гр. Червен бряг.  

3.2. Определения 

Съгласно ЗУО „строителни отпадъци“ са отпадъците от строителство и 
разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към 
Решение 2000/532/E0 на Комисията от 3 май 2000г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за 
установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква „а)“ от Директива 
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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. 

„Отпадъци от строителство и събаряне“ са отпадъци, получени вследствие на 
строително-монтажни работи и премахване, включващи бетон; тухли; керемиди; 
плочки; порцеланови и керамични изделия; стъкло, пластмаси и дървесен материал 
съдържащи или замърсени с опасни вещества; асфалтови смеси; изолационни 
материали и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от Приложение 
№1 към чл.5, ал.1 и чл.6 ал.1, т.1 от „Наредба №2 от 23 юли 2014г. за класификация на 
отпадъците“. 

„Оползотворяване на материали от строителни отпадъци“ са всички 
дейности по оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с 
оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като 
гориво. Оползотворяването включва и дейностите по подготовка за повторна употреба, 
рециклирането или друго материално оползотворяване. 

„Обратно насипване“ означава дейност по оползотворяване, при която 
подходящи отпадъци се използват с цел възстановяване на материалите в изкопните 
зони или за инженерни цели в ландшафтната архитектура и когато отпадъците са 
заместител на материали, които не са отпадъци. 

„Рециклиране на ОСР“ е всяка дейност по оползотворяване на строителните 
материали, посредством която ОСР се преработват в продукти, материали или вещества 
за първоначалната им цел или за други цели. Рециклирането на ОСР не включва 
оползотворяването на ОСР за получаване на енергия и преработване в материали, които 
ще се използват като горива или за насипни дейности. 

„Подготовка за повторна употреба на ОСР“ са дейности по материално 
оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, посредством 
които строителните продукти или компонентите на продукти, които са станали 
отпадък, се подготвят, за да може да бъдат използвани повторно. 

3.3. Общи принципи 

Отпадъците от строителство и разрушаване се третират при спазване на следната 
йерархия на отпадъците: 

 Предотвратяване образуването на ОСР; 
 Подготовка за повторна употреба; 
 Рециклиране на отпадъците, които не могат да бъдат повторно употребени; 
 Материално оползотворяване; 
 Оползотворяване за получаване на енергия на отпадъците, които не могат да 

бъдат рециклирани и материално оползотворени; 
 Обезвреждане на отпадъците, които не могат да бъдат повторно употребени, 

оползотворени и/или рециклирани по предходните точки. 

3.4. Национални цели в областта на управление на ОСР 

Основна стратегическа цел, която е поставена в ЗУО и в НПУО 2014-2020г., е до 
2020г. в България да бъде развита система за управление на ОСР, която да осигури 
степен на рециклиране и оползотворяване на тези отпадъци: 

 До 1 януари 2016г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците; 
 До 1 януари 2018г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците; 
 До 1 януари 2020г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците; 
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Други важни стратегически цели са предотвратяването и намаляването на 
количеството на образуваните ОСР, като по този начин се намалява необходимостта от 
изграждането на нови депа и други съоръжения за третиране на строителни отпадъци 
чрез широко въвеждане на практики за селективно разрушаване, както и събиране и 
съхраняване на ОСР на строителната площадка по начин, осигуряващ в максимална 
степен тяхното последващо използване. 

3.5. Изисквания на законодателството към общините относно управление 
на ОСР  

ЗУО приет през 2012г., въведе специални изисквания към оползотворяване на 
строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради. На основание на ЗУО в 
края на 2012г. Министерски съвет одобри и „Наредба за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали“. В новия ЗУО отпада 
задължението на общините да осигуряват депа и други съоръжения за ОСР на 
територията на общината. Съгласно ЗУО общините са отговорни за организиране на 
събирането, включително разделното, оползотворяването и обезвреждането само на 
ОСР от ремонтна дейност, образувани от домакинствата. 

Общините имат ангажименти по отношение на строителните отпадъци и в 
случаите, когато общината е Възложител на строителни дейности или на дейности по 
разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи. 

С „Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци“ се 
определят: 

 Редът и начинът за определяне на размера на обезпеченията, както и редът и 
начинът за изразходване на средствата при закриване и рекултивация на депа, 
в т.ч. и на депа за отпадъци от ОСР; 

 Размерът на отчисленията за депониране на всеки тон депониран отпадък, в 
т.ч. и на строителни отпадъци, които трябва да отчисляват собствениците на 
депа за строителни отпадъци, както и реда и направленията за изразходване 
на натрупаните средства; 

Размерът на отчисленията за депониране на ОСР нараства поетапно до 2020г., а 
след това размерът остава непроменен. 

3.6. Съществуващо положение в общината 

Съгласно ЗУО, от 2012г. общините имат ангажимент относно строителните 
отпадъци в малки количества, които се получават от строително-ремонтните дейности 
на домакинствата. 

Пазарът за рециклирани строителни отпадъци в страната не е достатъчно развит 
и използването на рециклирани строителни материали в строителството е слабо 
разпространено. Също така не се прилагат административни и икономически стимули 
за насърчаване на рециклирането на отпадъците от строителство и разрушаване. Това в 
голяма степен допринася за ниските нива на оползотворяване и рециклиране, които се 
наблюдават в страната. 

На територията на общината няма специално депо за строителни отпадъци. 
Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността на фирми, 
извършващи строителна и ремонтна дейност. Основните компоненти на строителните 
отпадъци са бетонови късове, тухли, хоросан и др. Отпадъците от строителна дейност 
на фирми се депонираха на старото общинско депо, разположено в м. „Долна 
биволица“, гр. Червен бряг, което не се експлоатира съгласно Заповед 
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№РД0200/06.04.2016г. от РИОСВ – гр. Плевен. На територията на общината все още 
има места, където се изхвърлят нерегламентирано строителни отпадъци. Кметствата по 
места вземат необходимите мерки съвместно с общинската администрация за 
ликвидирането им и за недопускане на повторното им образуване. Декларирани са 
количествата за които строителните фирми са се обърнали към общината за посочване 
на място и условия за депонирането им. В това число, преди извозването на отпадъците 
до депото, те преминават през кантар. При това положение се обхващат само тези 
случаи, когато това действие се извършва легално. Транспортирането на строителните 
отпадъци от строителните площадки се извършва от притежателите на отпадъците и се 
депонират срещу съответно заплащане. 

Община Червен бряг стриктно следи за спазване на разпоредбите на 
„Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали“. При започване на СМР и/или премахване на строеж на 
територията на общината, от Възложителите се изисква План за управление на СО, без 
който не се издават съответните документи по реда на ЗУТ за разрешаване на 
строителните дейности. 

Община Червен бряг стриктно следи за спазване на разпоредбите на 
„Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община 
Червен бряг“, като съгласно Глава трета “Права, задължения и отговорности на 
физическите и юридическите лица“ се забранява: 

 Изхвърлянето в съдовете за твърди битови отпадъци на отпадъци, които могат 
да ги увредят или замърсят, в т.ч. течни, агресивни, боядисващи и др., на 
строителни, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични и др. битови 
отпадъци от този род; 

 Изхвърлянето и обезвреждането на всякакви отпадъци извън определените за 
целта съдове и места; 

 Събирането, транспортирането и депонирането на строителни, промишлени и 
опасни отпадъци на общинските депа без разрешение на кмета на общината; 

 Транспортирането на твърди битови отпадъци, насипни материали, 
селскостопанска продукция, леки вторични суровини и др. от транспортни 
средства с неуплътнени каросерии и без предпазни мрежи и чергила; 

Количествената информация за измерените депонирани строителни отпадъци на 
старото общинско депо в гр. Червен бряг за периода 2010-2011г. е по получени данни 
от община Червен бряг, поради което информацията е оценена като достоверна. В 
следващата таблица са представени количествата депонирани строителни отпадъци от 
община Червен бряг на старото общинско депо, както следва: 

2010-2011г.

Община Вид отпадък Код на отпадъка 
Количество депонирани 

отпадъци /тона/ 

Червен бряг 
Строителни 17 01 07 1 850
Строителни 17 01 07 1 320

Общо: 3 170

В периода 2010-2011г. на депото за ТБО в община Червен бряг са депонирани 3 
170 тона строителни отпадъци. От данните в таблицата се забелязва, че количествата на 
строителните отпадъци намалява. За периода 2012-2015г. община Червен бряг няма 
информация за количествата на генерираните от ремонтните дейности на 
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домакинствата на територията на общината и за количествата на депонираните 
строителни отпадъци. По експертна оценка количествата на генерираните строителни 
отпадъци в общината за 2015г. са 1 240,42 тона. 

3.7. Прогнози за количества ОСР в община Червен бряг 

Изготвени са прогнози за количествата ОСР за община Червен бряг, като 
данните са посочени в таблицата по-долу. За целите на изготвяне на прогнозите са 
използвани налични данни за количествата депонирани строителни отпадъци в 
общината за 2011г. – 1 320 т/год., като е използвана норма на генериране на строителни 
отпадъци от 48 кг/ч/год. и за 2015г. по експертна оценка генерираните строителни 
отпадъци в общината са в размер на 1 240,42 т/год. 

Прогноза за образуваните строителни отпадъци в община Червен бряг 

Генерирани строителни 
отпадъци в община 
Червен бряг (тона) 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 218,15 1 196,22 1 174,72 1 153,65 1 132,91 

3.8. Изводи 

 В периода 2010-2011г. на депото за ТБО в община Червен бряг са депонирани 
3 170 тона строителни отпадъци, като се забелязва, че количествата на 
строителните отпадъци намалява. За периода 2012-2015г. община Червен бряг 
няма информация за количествата на генерираните от ремонтните дейности 
на домакинствата на територията на общината и за количествата на 
депонираните строителни отпадъци; 

 Количествата на генерираните строителни отпадъци в общината за 2015г. са 1 
240,42 тона; 

 Генерираните строителни отпадъци от ремонтната дейност на домакинствата 
– ангажимент на общината по ЗУО, се изхвърлят в контейнерите за смесени 
битови отпадъци и по този начин постъпват съвместно с тях и се депонират 
на РЦУО-Луковит (от м. април 2016г.), а преди това са депонирани на старото 
общинско депо в м. „Долна биволица“, гр. Червен бряг, като са оползотворени 
за запръстяване на старото общинско депо; 

 На територията на общината все още има места, където се изхвърлят 
нерегламентирано понякога строителни отпадъци. Кметствата по места 
вземат необходимите мерки съвместно с общинската администрация за 
ликвидирането им и за недопускане на повторното им образуване; 

 Налице е изоставане на процеса по осигуряване на площадки, които 
общините трябва да осигурят съгласно ЗУО, на които домакинствата и 
фирмите могат да оставят разделно събраните ОСР в малки количества от 
ремонтна дейност, което често е една от причините тези отпадъци да се 
изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци или до тях и съответно 
да запълват депото за битови отпадъци и замърсяват уличните пространства; 

3.9. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 
анализа пропуски и несъответствия 

 Препоръчително е да се развие система за разделно събиране на ОСР от 
ремонтни дейности от домакинствата и общината да изготви и оповести 
месечен план-график за предаване на събраните от домакинствата строителни 
отпадъци от ремонтната им дейност; 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

293 

 

 Необходимо е община Червен бряг по собствена инициатива и за своя сметка 
да организира създаването на площадка за временно съхранение на 
строителните отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата и 
отпадъците от строителни и разрушителни дейности, на които общината е 
Възложител; 
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3. АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ  

Предмет на настоящия анализ е инфраструктурата за управление на битовите 
отпадъци и на утайките от ПСОВ, тъй като управлението на тези потоци отпадъци са от 
компетенциите на общините. Направен е анализ и на инфраструктурата за третиране на 
отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР), тъй като управлението макар и на 
малка част от този поток отпадъци – от ремонтна дейност на домакинствата е също от 
компетенциите на местните власти, а доскоро беше почти изцяло в техните 
правомощия. От друга страна общината е и възложител на строителни дейности и на 
дейности по разрушаване на сгради, поради което е генератор на ОСР. 

1. Информационно обезпечаване на анализа 

На национално ниво на практика няма изградена цялостна информационна база 
данни, в която информацията за инфраструктурата за третиране на отпадъците да е 
систематизирана и да обхваща всички аспекти, както в регионален и местен, така и във 
времеви разрез. Използвана е информация от национални стратегически и програмни 
документи на национално ниво. В община Червен бряг информацията по управление на 
отпадъците не е систематизирана в единна информационна система, но се очаква това 
да се осъществи в бъдеще, като общината ще изгради такава интегрирана 
информационна система за управление на отпадъците. 

За целите на анализа е използвана информация от следните източници: 
 Данни от община Червен бряг за количествата депонирани твърди битови и 

строителни отпадъци на старото общинско депо за периода 2010-2015г.; 
 Формуляр за кандидатстване на инвестиционен проект „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит, 
финансиран по ОПОС „2007-2013г.”; 

 Договори между община Червен бряг и ООп на отпадъци в областта на 
разделното събиране на отпадъци от опаковки, НУБА, ИУЕЕО и ИУГ; 

2. Съществуващи практики и системи за управление на отпадъците в 
община Червен бряг 

В таблицата е представено съществуващото състояние по управление на 
отпадъците, като са описани отговорните дружества извършващи дейностите по 
събиране, третиране, транспортиране и депониране на отпадъците в община Червен 
бряг. 

  



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

295 

 

Община Дейност 
Общинска 

/частна 
Общински служби /частни 

компании  
Договор за предоставяне 

на услугата 

Ч
ер

ве
н

 б
р

яг
 

 

Сметосъбиране и сметоизвозване 

Битови от домакинствата  Частна 
„Астон Сервиз” ООД, гр. 

София 
Договор от 24.08.2015г. 

Материали за 
рециклиране - отпадъци 
от опаковки 

Частна 
„Екопак България“ АД, гр. 

София; 
Договор от 14.05.2007г. 

Негодни за употреба 
батерии и акумулатори 

Частна „Екобатери” АД, гр. София Договор от 25.10.2010г. 

Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно оборудване, в 
т.ч. луминисцентни 
лампи и други лампи, 
съдържащи живак 

Частна „Елтехресурс” АД, гр. София Договор от 25.10.2010г. 

Излезли от употреба гуми Частна „Гумирек” ЕАД, с. Бели извор 
Договора е сключен през 

2016г. 
Излезли от употреба 
моторни превозни 
средства 

Няма Неприложимо Неприложимо 

Разделно събрани 
отпадъци от домакинства 
– ЕГО, опасни отпадъци, 
отп. от опаковки, ОЧЦМ 
и др. отпадъци, посочени 
в Решение №08-ДО-297-
00/21.02.2013г. от РИОСВ 
– гр. Плевен  

Частна 
„Палмекс – 03” ЕООД, гр. 

Червен бряг 
Договор от 29.12.2014г. 

Опасни отпадъци - 
пестициди 

Няма Неприложимо Неприложимо 

Отработени масла Няма Неприложимо Неприложимо 

Отпадъци от почистване 
на обществени площи и 
паркове 

Частна „Астон Сервиз” ООД Договор от 24.08.2015г. 

Общинска  Програми за временна заетост Неприложимо  

Утайки от 
пречиствателни станции – 
ПСОВ – гр. Червен бряг 

Общинска 
„ВиК”- Плевен с районно 

поделение гр. „Червен бряг” 
Неприложимо 

Третиране на 
отпадъците - ООп 
„ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” 
АД предава разделно 
събраните и сепарирани 
отпадъци от опаковки 

Частна 

Рециклиращи фирми - 
„Дуропак-Тракия Папир“ АД, 

„Дружба“ АД, „Стомана 
индъстри“ АД и др. 

Договори с 31 
рециклиращи фирми 

Регионално депо на РЦУО - Луковит 

Местност “Голия връх”, 
землището на гр. Луковит 

Общинска 
Общинско предприятие към 

община Луковит 

Община Червен бряг 
депонира генерираните от 
населението отпадъци на 

РЦУО - Луковит от м. 
април 2016г.  
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2.1. Битови отпадъци 

От 2007г. всички населени места в община Червен бряг - гр. Червен бряг, гр. 
Койнаре и 12 села са включени в системата за организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване на генерираните битови отпадъци от домакинствата, като тези 
дейности, дейностите по поддръжка на местата за обществено ползване и депониране 
на отпадъците на старото общинско депо се извършват от „Астон Сервиз” ООД. През 
2015г. договорът е подновен със срок на продължителност 4 години. Съгласно 
подновеният договор от 24.08.2015г. между община Червен бряг и „Астон Сервиз” 
ООД, след проведена открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена 
поръчка, дейностите включват предоставяне на услуги по сметосъбиране, 
сметоизвозване и транспортиране на съдове с отпадъци на територията на община 
Червен бряг, почистване на територии за обществено ползване в гр. Червен бряг, 
третиране на смесени битови отпадъци и осъществяване на задълженията на оператор 
на Депо за неопасни отпадъци – гр. Червен бряг, м. „Долна биволица”, ПИ №158002. 

Организирано събраните битови отпадъци от населените места в общината се 
транспортираха на старото общинско депо – м. „Долна биволица“, землището на гр. 
Червен бряг за депониране, което вече не се експлоатира съгласно Заповед 
№РД0200/06.04.2016г. от РИОСВ – гр. Плевен. На старото общинско депо преди 
депонирането на отпадъците не се е изпълнявало никакво предварително третиране, 
като раздробяване или сортиране, компостиране, т.е няма изградени инсталации за 
сепариране, обезвреждане, изгаряне и компостиране на отпадъци. Старото общинско 
депо не отговаря на нормативните изисквания и предстоят дейности по неговата 
рекултивация. 

През м. март 2016г. РЦУО-Луковит е въведен в експлоатация и в община Червен 
бряг е въведен регионален подход за управление на отпадъците, като от м. април 2016г. 
събраните генерирани от домакинствата отпадъци на територията на община Червен 
бряг се депонират на Регионалното депо, разположено на РЦУО-Луковит в землището 
на гр. Луковит. Регионалното депо обслужва общините – Луковит, Роман, Ябланица и 
Червен бряг, които директно транспортират за депониране събраните битови отпадъци 
и община Тетевен, която транспортира събраните битови отпадъци първо на ПС-
Тетевен и чрез претоварване отпадъците в последствие ще бъдат депонирани на 
Регионалното депо в гр. Луковит. Регионалното депо отговаря на съвременните 
нормативни изисквания и община Червен бряг е обезпечена със съвременна 
инфраструктура за управление и екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.  

Няма специално депо за третиране на строителни отпадъци на територията на 
общината. Обществените места като улици и паркове се почистват редовно в общината. 
В община Червен бряг са наети лица по програми за временна заетост, които почистват 
и поддържат обществените територии по населените места. В общината 
биоразградимите отпадъци не се събират разделно и на територията на община Червен 
бряг няма никакви съоръжения за компостиране. През м. март 2016г. е пуснат в 
експлоатация РЦУО-Луковит, на който има площадка за компостиране на „зелени” 
отпадъци и община Червен бряг използва това съоръжение. В тази насока е необходимо 
зелените отпадъци в общината да бъдат разделно събрани и транспортирани до РЦУО-
Луковит за компостиране на площадката. 

На територията на общината няма отделни съдове са събиране на пепел и сгурия 
през отоплителния сезон. 

На РЦУО-Луковит има определена площадка – Център за рециклиране, на който 
има разположени контейнери за разделно събиране на ЕГО, рециклируеми и 
специфични отпадъци (напр. строителни отпадъци, ИУЕЕО, опасни отпадъци, 
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образувани от домакинствата и др.), които временно ще се съхраняват с цел 
последващо рециклиране, оползотворяване и обезвреждане, като населението на 
община Червен бряг може да ползва Центъра за рециклиране. 

На територията на общината функционира площадка, която се експлоатира от 
„Палмекс – 03” ЕООД, гр. Червен бряг, съгласно сключен договор с община Червен 
бряг за разделно събиране на отпадъци от домакинства – отпадъци от опаковки, 
негодни за употреба батерии, ЕГО, опасни отпадъци, ОЧЦМ и др. отпадъци, посочени в 
Решение №08-ДО-297-00/21.02.2013г. от РИОСВ – гр. Плевен.  

2.2. Отпадъци от опаковки (хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал) 

От 2007г. единствено в гр. Червен бряг се извършва разделно събиране на 
отпадъци от опаковки – хартия, картон, пластмаса, стъкло и метали чрез система за 
разделно събиране. Община Червен бряг е сключила договор с ООп - „Екопак 
България” АД за изграждане и управление на система за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на общината. Понастоящем „Екопак България“ 
АД притежава разрешение за срок от 31.01.2013г. до 31.12.2017г. да извършва дейност 
като организация по оползотворяване, за изпълнение на задълженията по чл.14, ал.1, 
ал.2, т.2, ал.5, ал.6 и чл.15 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за 
опаковките и отпадъците от опаковки, съгласно Решение №ООп-ОО-3-00/16.01.2013г., 
Решение №ООп-ОО-3-01/04.02.2013г. и Решение №ООп-OO-3-02/27.07.2014г. на 
Министъра на околната среда и водите. 

ООп организира на територията на община Червен бряг, система за разделно 
събиране, временно съхранение, предварително третиране и транспортиране на 
отпадъци от опаковки, образувани на територията на общината от домакинствата, 
административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено 
хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм. В община 
Червен бряг, единствено в гр. Червен бряг се извършва разделно събиране на отпадъци 
от опаковки - хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, чрез система за разделно 
събиране от общо 43 комплекта контейнери (тип „Бобър” с капацитет 1.1 м³), 
организирани в пунктове с по три контейнера. Графика за обслужване на разделно 
събраните отпадъци за 2016г. е два пъти в месеца жълт контейнер и един път в месеца 
син контейнер и през месец зелен контейнер. Местата /пунктовете за разполагане на 
елементите за разделното събиране на отпадъците от опаковки са определени от 
общината и съгласувани с ООп на отпадъците от опаковки. Обхванатите места в 
системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки за разполагане на 
контейнерите за разделно събиране, собственост на „Екопак България” АД са 
единствено в гр.Червен бряг и са следните: 

 между блокове „Дунав”, „Слънце” и „Напредък”; 
 ул. „Батенберг” – Директорски блок; 
 ул. „Паисий” №8 – бл. „Септември”; 
 ул. „Търговска” – бл. „1-90”/междублоково пространство/; 
 ул. „Хаджи Димитър” №15 – бл. „ГНС” 1; 
 ул. „Васил Левски” №16 и ул. „Христо Ботев” №2 – бл. „Лотос”; 
 ул. „Я. Сандански” – ДГ „Мир”; 
 ж.к. „Победа” – бл. 1; 
 ж.к. „Победа” – бл. 13; 
 ж.к. „Победа” – бл. 15; 
 ж.к. „Победа” – бл. 16; 
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 ж.к. „Победа” – бл. 3; 
 ж.к. „Победа” – бл. 7; 
 ж.к. „Победа” – бл. 8; 
 ж.к. „Победа” – бл. 9; 
 между блокове – „Победа”, „Искър” и „Олимпия”; 
 на ъгъла на ул. „Княз Борис” и ул. „Васил Левски”; 
 на ъгъла на ул. „Н. Рилски” и ул. „Кирил и Методий”; 
 на ъгъла на ул. „С. Врачански” и ул. „Иво Попович”; 
 на ъгъла на ул. „Хан Кубрат” и ул. „Княз Борис”; 
 ОУ „Хр. Смирнески”; 
 Пазара; 
 триъгълника между ул. „14-ти септември” и ул. „Търговска”; 
 триъгълника между ул. „Екзарх Йосиф” и ул. „Искър”; 
 ул. „Антим I” – Търговия на едро; 
 ул. „Ген. Тошев” №1 – бл. „Лонгоза”; 
 ул. „Калоян” – бл. №15 и бл. №6 /междублоково пространство/; 
 ул. „П. Волов” №25 – бл. „Девети май”; 
 ул. „Самуил” №26 – бл. „Общежитие”; 
 ул. „Славейков”; 
 ул. „Цар Асен”; 
 ул. „14-ти септември” при р-т „Венеция”; 
 ул. „П. Волов”; 
 ул. „Ал. Батемберг” бл. 8, кв. 34; 
 ул. „Екзарх Йосиф” до градска градина; 
 ул. „Иван Вазов” №40; 
 ул. „Иван Вазов” с/у бл. 2/88; 
 ул. „Иван Вазов” срещу пощата; 
 ул. „Калоян”; 
 ул. „Л. Каравелов” бл. 5, кв. 8; 
 ул. „П. Волов” №25, бл. 9; 
 ул. „Паисий” с/у трафопоста; 
 ул. „Самуил” бл. 2/76; 
 ул. „Хан Кубрат” бл. 12; 
 ул. „Християнска” бл. 13, кв. 78; 
 ул. „Яне Сандански” под ж.к. „Победа”, бл. 15/70; 
 фирма „Бета индъстрис корп.” АД; 
 фирма „Боряна” АД; 
 фирма „Палфингер продукционстехник - България” ЕООД; 
През 2007г. организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки с която 

община Червен бряг е сключила договор „Екопак България“ АД е провела 
информационно-образователна програма за популяризиране разделното събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на общината. На населението са предоставени 
образователни книжки, дискове, информационни материали, рекламни тениски и 
шапки на „Екопак България” АД. На територията на град Червен бряг, ООп на 
отпадъци от опаковки е разположила 111 бр. цветни пластмасови контейнера, които са 
част от 183 бр. контейнери предвидени за гр. Червен бряг и гр. Койнаре, както и в 
четирите края на града са били издигнати двустранни билбордове с информация за 
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съвместната инициатива между „Екопак България” АД и Общината за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки. През 2013г. 3D екобус „Летящата класна стая на 
„ЕКОПАК“ е посетил община Червен бряг. 

На територията на общината, функциониращите пунктове за изкупуване на 
отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, ще допринесат за събирането 
на допълнителни количества разделно събрани от домакинствата отпадъчни потоци от 
хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. 

2.3. Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

В община Червен бряг, НУБА се събират разделно, съгласно сключен договор на 
25.10.2010г. с „Екобатери“ АД, притежаваща Разрешение №ООп-НУБА-01-
00/01.02.2013г., издадено от Министъра на околната среда и водите на основание чл.87, 
ал.1 във връзка с чл.81, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, като организация 
по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) за 
изпълнение на задълженията по чл.14, ал.1, ал.2, т.2, ал.5, ал.6 и чл.15 от ЗУО и 
„Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори“. Срокът на Решение №ООп-НУБА-01-00/01.02.2013г. е удължен до 
31.12.2017г. Съгласно сключения договор между общината и ООп „Екобатери“ АД, 
ООп се ангажира да събира, транспортира, временно съхранява, предварително третира 
и предава за оползотворяване и/или обезвреждане НУБА, образувани на територията на 
общината. Срокът на продължителност на договора е 5 години, след изтичането на 
договора автоматично е продължен. 

Община Червен бряг е определила следните места за разполагане на съдове за 
разделно събиране на НУБА, които са представени в таблицата по-долу: 

№ 
Места за разполагане на съдовете за разделно събиране 

на НУБА – гр. Червен бряг
18. Общинска администрация, ул. „Антим I“ №1 
19. Спортна зала, ул. „14-ти септември“, кв. 110
20. „ЕТА-В. Желев”, ул. „В. Левски“ №1, бл. „Строител”
21. Магазин „Всичко за 1 лев”, ул. „кв. 9“, бл. „Слънце” 
22. ЕТ „Л. Иванов-Ливиди”, ул. „Л. Каравелов“ №2 
23. ЕТ „Али Демирев”, ул. „Л. Каравелов“ №2 
24. ЕТ „Мега 2000 М. Бодуров”, ул. „Л. Каравелов“, бл. „Дунав” 
25. ЕТ „НОБИ-Михаил Христов”, ул. „Княз Борис I” №4 
26. „Марийон” ООД, ул. „Ст. Караджа” №4 
27. ЕТ „Илкар – Илия Вълчанов”, ул. „П. Волов” №18 
28. „Ситиел” ЕООД, ул. „П. Волов” №18 
29. „Петрол” АД, до ж.п. гарата 
30. ЕТ „Интеграл – С. Илийчовски”, ул. „Екзарх Йосиф” №18 
31. ЕТ „Ноби – Михаил Христов”, ул. „Княз Борис” №4 
32. ЕТ „Ничев”, ул. „Търговска” №12А 
33. ЕТ „Цеца Караджова – С. Караджов”, ул. „Л. Каравелов” №2 
34. ЕТ „109-В. Велев”, ул. „В. Априлов” №13 

В община Червен бряг от „Екобатери” АД не са провеждани организирани 
кампании за събиране на отпадъци от батерии и акумулатори и информационно-
образователни кампании за информиране обществеността за системата за разделно 
събиране на НУБА. 
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2.4. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО) 

Община Червен бряг е осигурила устойчиво управление на този поток отпадъци, 
допринасяйки за чиста околна среда, като от 2010г. в общината се прилага система за 
разделно събиране и временно съхранение на ИУЕЕО, в т.ч. луминисцентни лампи и 
други лампи, съдържащи живак, които се транспортират и предават за оползотворяване 
и/или рециклиране, съгласно сключения договор на 25.10.2010г. с „Елтехресурс” АД, 
гр. София, притежаващ Решение №ООп-ИУЕЕО-02-01/19.05.2014г., издадено от 
Министерство на околната среда и водите, за разрешение да извършва дейност като 
организация по оползотворяване, съгласно Закона за управление на отпадъците и за 
изпълнение на задълженията съгласно „Наредбата за изискванията за пускане на 
пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване”. Срокът на продължителност на 
договора е 5 години, след изтичането на договора автоматично е продължен. 

„Елтехресурс” АД разполага с добра материално-техническа база и дава 
възможност, чрез добре организирана и ефективно работеща система, на 
производителите и лицата които пускат на пазара ЕЕО да изпълнят задълженията си 
към Закона за управление на отпадъците за постигане на целите по чл.11, 12 и 15 от 
„Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно 
оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване”. 

На територията на гр. Червен бряг до сградата на Общината е разположен 
контейнер за разделно събиране от Общинската администрация на ИУЕЕО. 

2.5. Излезли от употреба гуми (ИУГ) 

В община Червен бряг, ИУГ се събират разделно, съгласно сключен договор 
през 2016г. с „Гумирек“ ЕАД, притежаваща Разрешение №ООп-ИУГ-1-01/11.04.2016г., 
издадено от Министъра на околната среда и водите на основание чл.87, ал.1 във връзка 
с чл.81, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, като организация по 
оползотворяване на излезли от употреба гуми за изпълнение на задълженията по чл.14, 
ал.1, ал.2, т.2, ал.5, ал.6 и чл.15 от ЗУО и „Наредба за изискванията за третиране на 
излезли от употреба гуми“. Съгласно сключения договор между общината и ООп 
„Гумирек“ ЕАД, ООп се ангажира да събира, оползотворява и обезврежда ИУГ, 
генерирани на територията на общината. Срокът на продължителност на договора е 5 
години.  

ИУГ в община Червен бряг се събират от „Гумирек“ ЕАД по заявка на 
Общината. 

2.6. Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 

В община Червен бряг не се събират ИУМПС. В тази насока е необходимо, 
община Червен бряг да въведе система за събиране на ИУМПС, които ще се 
демонтират, разкомплектоват, разрязват, преработват и рециклират, като сключи 
договор с организация по оползотворяване на ИУМПС и да определи места за 
събирането им на територията на общината, като информира обществеността за 
местоположението на местата и условията за приемане на тези МРО. 

2.7. Отпадъци от отработени масла 

В община Червен бряг не се събират отпадъци от отработени масла. В тази 
насока е необходимо, община Червен бряг да въведе система за разделното им 
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събиране, като сключи договор с организация по оползотворяване, която да извършва 
събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане 
на отработени масла на територията на общината и да определи места за събирането им 
на територията на общината, като информира обществеността за местоположението на 
местата и условията за приемане на тези МРО. 

2.8. Разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни, 
опасни отпадъци, ОЧЦМ и др. 

Oбщина Червен бряг на 29.12.2014г. е сключила договор с фирма „Палмекс-03” 
ЕООД, гр. Червен бряг, притежаваща разрешение по чл.35 от ЗУО за осигуряване на 
площадка на територията на общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. С 
договора е осигурена възможност на жителите на общината да предават на площадката 
отговаряща на всички нормативни изисквания с адрес - гр. Червен бряг, ул. „Антим I” 
№79, кв. 180, УПИ XI-2533 с площ от 8 980 м2 разделно събрани отпадъци от опаковки, 
отпадъчни материали от хартия, пластмаса, метал, стъкло, негодни за употреба батерии, 
текстилни отпадъци, излезли от употреба електрически уреди, опасни отпадъци, 
обемисти едрогабаритни отпадъци и други видове отпадъци от домакинствата, 
посочени в Решение №08-ДО-297-00/21.02.2013г. издадено от РИОСВ – гр. Плевен. На 
площадката се извършва предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с 
битов характер от физически лица. Срокът на продължителност на договора е пет 
години. 

Осигуряването на площадка е начин за общината да увеличи количествата 
отпадъци предадени за рециклиране, както и алтернатива на другите организирани 
системи за разделно събиране на рециклируеми отпадъци. 

2.9. Опасни отпадъци 

Пестициди – на територията на община Червен бряг има излезли от употреба 
опасни отпадъци (пестициди), които се съхраняват безопасно по различни начини 
(загробени, събрани в бетонна шахта в земята или в сграда), намиращи се в землището 
на с. Радомирци, с. Бресте, с. Девенци, с. Сухаче, с. Реселец, с. Ракита, гр. Койнаре и гр. 
Червен бряг. Количеството им е 35,6 тона прахообразни и 3 020 литра течни препарати. 
Общината има потвърждение от ПУДООС, че е включена в проект „Екологосъобразно 
обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна 
защита“, относно обезвреждането на наличните на територията й пестициди. 

Опасни отпадъци от домакинства - напр. газоразрядни и луминесцентни 
лампи, живак и съдържащи живак уреди, лакове и бояджийски материали, домакински 
препарати, химикали, фармацевтични продукти с изтекъл срок на годност и т.н, като на 
територията на община Червен бряг не се извършва разделното им събиране. Общината 
понастоящем не е сключила договор с ООп, извършваща услуги по събиране, 
транспортиране, опаковка за безопасно транспортиране, последващо третиране и 
обезвреждане на разделно събрани опасни отпадъци от домакинствата. Но в тази 
насока са предприети някои мерки от страна на общината, която е сключила договор с 
фирма „Палмекс-03” ЕООД, гр. Червен бряг, притежаваща разрешение по чл.35 от ЗУО 
за осигуряване на площадка на територията на общината за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата – вкл. и опасни отпадъци, т.е общината е 
осигурила площадка за безвъзмездно предаване от населението на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата, без за това общината да изисква допълнително заплащане 
от населението (площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО, а именно: „осигуряване на 
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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). Също така населението на 
община Червен бряг може да ползва ЦР, разположен на РЦУО-Луковит, който 
обслужва общините Луковит, Тетевен, Червен бряг, Роман и Ябланица: 

 Общински център за рециклиране – място, където населението може да 
доставя всички видове отпадъци, които не могат да се депонират с битовите и 
не е осигурена определена общинска система за събирането им. На ЦР са 
разположени различни видове контейнери за разделно събиране на отпадъци 
за рециклиране и специализирани контейнери за опасни отпадъци от бита - 9 
бр. контейнери с размер 5/2.4/2 с обем 20 m3 (за по-обемисти и леки 
суровини); 2 бр. контейнери с размер 5/2.4/1 с обем 10 m3 (за строителни 
отпадъци и тежки суровини); 2 бр. товарни контейнери ролков тип (за 
временно складиране на опасни отпадъци); 

3. Инфраструктура за битови отпадъци 

Анализът на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци е направен 
относно на двата компонента на инфраструктурата: 

 Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци; 
 Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци – 

където се разглеждат съдовете за събиране на битови отпадъци и транспортна 
техника за сметоизвозване, които са част от системата за управление на 
отпадъците; 

3.1. Развитие на инфраструктурата за третиране на битовите отпадъци 

В „Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-
2013г.“ беше заложено изграждането на РСУО - Луковит, която включва Регионално 
депо за неопасни отпадъци за общините в регион Луковит и една претоварна станция за 
битови отпадъци - гр. Тетевен. Към настоящият момент проекта за изграждане на 
РСУО - Луковит е изпълнен, чрез финансиране по Приоритетна ос 2 на ОП „Околна 
среда 2007-2013г.“, с водеща община Луковит.  

В резултат изпълнението на последователна и дългосрочна политика за 
управление на отпадъците през последните години са извършени следните работи: 

 В рамките на проект, финансиран от Програма ИСПА на ЕС - 
EuropeAid/124484/D/SV/BG „Установяване на системи за управление на 
отпадъците региони Стара Загора, Луковит и Костенец”, са изготвени 
прединвестиционни проучвания (ПИП) за изграждане на регионална система 
за управление на отпадъците в регион Луковит. В резултат от проучванията са 
определени за изграждане: Регионален център за управление на отпадъците 
РЦУО - Луковит, Претоварна станция - Тетевен. Изготвен е финансово-
икономически анализ (Анализ разходи и ползи), изследващ регионалната 
система за управление на отпадъци – Луковит. Документите са одобрени от 
УО на ОПОС; 

 Изготвени са и: 
- Инженерно-геоложки и хидроложки проучвания;  
- Геодезическо заснемане;  
- Хидроложки проучвания; 
- Идеен и работен проекти за изграждане на РЦУО - Луковит;  
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- Идеен и работен проекти за изграждане на ПС Тетевен; 
- Технически проект за външни връзки РЦУО – Луковит; 
- Технически проект за външни връзки ПС – Тетевен; 
- Количествено стойностни сметки за извършване на строителните работи; 
- Документация за възлагане на строителство по реда на ЗОП; 
- Документация за доставка на мобилно оборудване и механизация, 

необходими за работата на ПС - Тетевен и РЦУО - Луковит; 
 Проведени са всички процедури за регионалната система за управление на 

отпадъците, изискващи се от националното екологично законодателство; 
 Осигурени са терени за изграждане на елементите на Регионалната сестема за 

управление на отпадъците и довеждаща инфраструктура, като са проведени в 
тази връзка всички приложими процедури; 

 Изготвен е проект „Изграждане на Регионален център за управление на 
отпадъците в регион Луковит“, който е одобрен и финансиран с европейски 
средства по ОПОС 2007-2013г.; 

 Подготвени и проведени са тръжните процедури и са сключени договори за 
строителство на елементите на регионалната система за управление на 
отпадъците и съпътстващата им техническа инфраструктура; 

В тази насока община Червен бряг е предприела следните дейности: 
 Участва в „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион 

Луковит”; 

3.2. Основни технически характеристики и капацитет на 
инфраструктурата за третиране на битови отпадъци – състояние към 
2016г. 

3.2.1. Депо за депониране на битови отпадъци 

До въвеждането в експлоатация на РЦУО – Луковит (м. март 2016г.), 
единственият начин за третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на 
община Червен бряг е депонирането им на старото общинско депо (сметище), 
разположено в м. „Долна биволица”, землището на гр. Червен бряг. Общинското депо 
(сметище) се експлоатира повече от 35 години и е закрито, съгласно Заповед 
№РД0200/06.04.2016г. от РИОСВ – гр. Плевен. От м. април 2016г. събраните 
генерирани от домакинствата битови отпадъци на територията на община Червен бряг 
се депонират на Регионалното депо, разположено на РЦУО-Луковит в землището на гр. 
Луковит. На старото общинско депо няма кантар и депото не отговаря на нормативните 
изисквания на „Наредба №6 от 27 август 2013г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“ и предстоят дейности по неговата 
рекултивация.  

За периода 2010-2015г. количеството на депонираните смесени битови отпадъци, 
генерирани от населението на община Червен бряг е 49 800 тона, съгласно данни от 
община Червен бряг. 

С въвеждане в експлоатация на РСУО - Луковит битовите отпадъци генерирани 
на територията на община Червен бряг се депонират на Регионалното депо на РЦУО – 
Луковит. Новото регионално депо е предвидено с четири клетки с общ проектен 
капацитет Vизползваем=1,102 млн. m3 и експлоатационен период от 30г. След проведена 
тръжна процедура от Община Луковит е избран изпълнител, като през юли 2014г. е 
подписан договор за строителството на „Регионален център за управление на 
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отпадъците – Луковит“. На етап I, финансиран по ОП „Околна среда” 2007-2013г. е 
изградена клетка 1 на регионалното депо с Vизползваем=274 500 m3. Този обем 
представлява около 25% от проектния капацитет на четирите клетки на цялото депо. 
През м. март 2016г. РЦУО - Луковит е въведен в експлоатация. 

3.2.2. Регионална система за управление на отпадъците за регион Луковит 
(РСУО) 

Общините, включени в РСУО - регион Луковит са Луковит, Червен бряг, 
Тетевен, Роман и Ябланица, разположени са в три административни области - Ловеч, 
Враца и Плевен. Общата площ на Региона за управление на отпадъците е 
приблизително 2,220 km2. 

Елементи на РСУО в регион Луковит са регионално депо за неопасни отпадъци, 
площадка за компостиране на „зелени” отпадъци, общински център за рециклиране на 
територията на РЦУО в община Луковит и една Претоварна станция за битови 
отпадъци, вкл. общински център за рециклиране на територията на община Тетевен. 
Претоварната станция приема и компактира генерираните отпадъци от община Тетевен. 
Компактираните отпадъци от ПС-Тетевен ще се извозват до РЦУО - Луковит за 
последващо депониране на Регионалното депо. 

С така изградените елементи на системата се постига: качество на обслужване – 
като третиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците, като са обхванати 
всички населени места; оптимизират се системите за събиране и транспортиране на 
битовите отпадъци в общините; осигурява се разделно събиране на специфичните 
потоци отпадъци, битовите отпадъци и опаснити отпадъци от домакинства в 
центровете за рециклиране; в съоръжението за предварително третиране – 
компостиране на „зелените“ отпадъци; и крайното обезвреждане на отпадъците е чрез 
депониране на регионалното депо.  

Транспортирането на отпадъците от ПС-Тетевен и отпадъците които директно се 
извозват от общини Луковит, Ябланица, Роман и Червен бряг до РЦУО – Луковит се 
осъществява чрез контейнеровоз, който е общ за Регионалната система за управление 
на отпадъците. 

Регионализирането на системата за транспортиране на отпадъците, включва 
изградени и въведени в експлоатация една ПС за отпадъци – Тетевен, два ЦР за 
приемане на едрогабаритни, опасни и др. отпадъци и площадка за компостиране на 
„зелени“ отпадъци. ЦР ще позволят на жителите и на малкия и среден бизнес прилагане 
на безопасно екологично депониране на всички видове отпадъци, несъбрани с 
отпадъците от домакинствата. 

Регионалната система за управление на отпадъците в Луковит включва само 
необходимите мерки за първоначална регионализация при управлението на отпадъците. 
Тя включва нови схеми за сметосъбиране и транспортиране, заедно с основите за 
модерна система за управление и депониране на отпадъци. 

3.2.2.1. Елементи на Регионалната система за управление на отпадъците -
регион Луковит, финансирани на Етап I по ОПОС 2007-2013г. 

 РЦУО – Луковит (включващ регионално депо - клетка 1, площадка за 
компостиране на „зелени“ отпадъци и общински център за рециклиране), 
разположен на територията на община Луковит; 

 Претоварна станция (вкл. общински център за рециклиране), разположена на 
територията на община Тетевен; 
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Системата за управление на отпадъците в регион Луковит първоначално 
предполага смесено събиране на остатъчни общински отпадъци от домакинства (т.е. 
отпадъци, които не са разделени при източника) и транспортирането им до 
регионалното депо. Общинските „зелени“ отпадъци, органичните отпадъци от пазарите 
и хранително-вкусовата промишленост, както и от битовите отпадъци с висока 
концентрация на хранителни отпадъци, трябва да се транспортират директно до 
Регоналния център – Луковит за компостиране. Мерките по разделяне при източника и 
разделното събиране ще бъдат въведени постепенно, за да се подготвят мерките за 
третиране/сепариране в регионалната система, които ще бъдат изпълнени на следващия 
етап - Етап II, чрез финансиране по ОПОС 2014-2020г. 

А) Регионален център за управление на отпадъците – Луковит 

 

Регионалният център за управление на отпадъците се намира на територията на 
община Луковит, гр. Луковит, извън урбанизираната територия на града, в източна 
посока от града след квартал „Голия връх”. Регионалният център за управление на 
отпадъците се намира на 1 км изток – североизточно от гр. Луковит. Транспортно 
комуникационната връзка на обекта се реализира чрез изграден път за достъп с 
дължина 1 400 м. Началото на пътя е съществуващата улица в кв. „Изток”. Трасето на 
пътя минава по съществуващи черни пътища, собственост на общината. Площадката на 
РЦУО – Луковит представлява земеделска земя, с начин на трайно предназначение – 
урбанизирана и начин на трайно ползване – депо за БО (сметище). Площта на УПИ І-
44327.197.37 е 448 473 кв.м, собственик на имота е Община Луковит. РЦУО - Луковит 
приема за третиране неопасни ТБО от всичките 5 общини в регион Луковит, като 
директно на РЦУО се транспортират генерираните отпадъци от общини Луковит, 
Червен бряг, Роман и Ябланица.  
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Местоположение на площадката за РЦУО - Луковит 

Площадката на РЦУО е достатъчна за съоръженията за Етап I (финансиран по 
ОПОС 2007-2013г.), включително клетките на регионалното депо за период от 30 
години. РЦУО е проектиран така, че в бъдеще на него да могат да се разположат всички 
предвидени съоръжения. Площадката условно е разделена на две зони: 

 Приемна зона – административна, обслужваща; 
 Технологична зона – осъществява основната дейност по третиране на 

отпадъци – депонирането им (депо) и площадка за „зелено“ компостиране; 
В западния край на площадката е разположена приемна зона, включваща всички 

сгради и съоръжения, необходими за нормалната експлоатация на депото. Централната 
част на площадката е заета от технологичната зона, разположена в най-източната част с 
цел спазване на санитарно-охранителната зона. 

А.1. Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Луковит, изградени са: 

 Външни връзки – довеждаща инфраструктура /20 kV Електропровод за 
захранване на площадката; Захранващ водопровод, Колектор за отвеждане на 
пречистени отпадъчни води до точка на заустване и Довеждащ път от 
съществуващата инфраструктура на града до границите на РЦУО/; 

 Клетка 1 на регионалното депо за неопасни отпадъци и стопански двор с 
Vобщ=305 000 m3, Vизползваем=274 500 m3; 

 Вътрешна инфраструктура – вътрешни площадкови инсталации и 
съпътстващата инфраструктура (пътни връзки, ВиК, ел. захранване и 
трафопост) обслужващи клетка 1 на регионалното депо, електронна везна, 
административна сграда, КПП и технически сгради – работилница и навес за 
верижни машини, охранителни канавки включително за мерки за мониторинг 
и защита на околната среда – пречиствателна станция за инфилтрат, 
пречиствателни съоръжения за битови и отпадъчни води, автомивка, 
резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и др. Системата за 
третиране на инфилтрата включва: колектор за инфилтрата; ретензионен 
резервоар за ИВ; ПСОВ-модулен тип с капацитет Р=200 m3/ден с технология 
на пречистване на принципа на обратна осмоза и степен на пречистване 2 
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категория; Битовата канализация се зауства в пречиствателен модул с обем 8 
000 л; утаител 60%+SBR-40%; 

 Система за улавяне на газовете; 

След въвеждане в експлоатация на Регионалния център за управление на 
отпадъците – Луковит, дейността „Оператор на РЦУО“ се изпълнява от общинско 
предприятие, под контрола на Общинската администрация и Общински съвет – 
Луковит. 

А.2. Общински център за рециклиране 

На ЦР се извършва прием на отпадъци от населението, които отговарят на 
неопасни битови отпадъци – ЕГО, градински (зелени) отпадъци, отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци и пр. В ЦР се извършват 
дейности, като разтоварване и ръчно разпределяне на отпадъците по контейнерите и 
натоварване на пълните контейнери, разтоварване на доставното място и връщането им 
в центъра. На Общинският център за рециклиране са разположени контейнери за 
разделно събиране на рециклируеми, специфични и едрогабаритни отпадъци от 
домакинствата. След запълване на съответния контейнер, той се натоварва, разтоварва 
се на доставно място и се връща в центъра. На площадката на ЦР има общо 13 бр. 
контейнери, както следва: 

 Контейнери с размер 5/2, 4/2 с обем 20 m3 (за по-обемисти и леки суровини) – 
9 бр.; 

 Контейнери с размер 5/2.4/1 с обем 10 m3 (за строителни отпадъци и тежки 
суровини) – 2 бр.; 

 Товарени контейнери ролков тип (временно складиране на опасни отпадъци) 
– 2 бр. 

А.3. Площадка за компостиране на „зелени” отпадъци 

Материал за компостните редове са шредираните „зелени” и дървесни отпадъци, 
събрани от поддържането на обществените паркове и градини. Площадката за 
компостиране на „зелени” отпадъци е на площ 6 100 m2. В нея са включени:  

 Зона компостни редове – 1 500 m2;  
 Зона суров материал – 700 m2;  
 Зона за рафиниране – 450 m2; 
 Има 12 компостни редове, като обема на една компостна дига е V=45 m3; 
 Резервоар с обем от 20 m3 за съхраняване на вода от повърхностния отток от 

площадката за зелено компостиране. Водата се използва за оросяване; 
 Резервоар за оросяване, заедно с помпена група (1раб+1рез Q=1,5-5 m3/час); 
 Резервоар за противопожарни нужди – 80 m3; 

Б) Претоварна станция (ПС) за битови отпадъци – Тетевен 

Претоварната станция за временно съхранение и транспортиране на ТБО на 
територията на община Тетевен (ПС-Тетевен) приема и компактира отпадъци от 
община Тетевен. В ЦР се приемат също отпадъци за рециклиране, едрогабаритни и 
други отпадъци. Компактираните отпадъци се извозват на РЦУО – Луковит за 
последващо депониране на Регионалното депо. 

ПС-Тетевен се намира в землището на с. Гложене, м. „Байнов поток”, имот 
№104008 община Тетевен. Парцелът е с площ 45 913 кв.м, земя общинска собственост. 
Трасето на изградения обслужващ път към ПС засяга общо 4 829.70 кв.м земя частна и 
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общинска собственост в землището на с. Гложене, части от имоти №№919502, 105070, 
105071, 105072, 105074, 105075, 105076, 105078, 105077, 105062, 105061, 105079, 
105055 105054, 105038, 105037, 105043, 105045, 105063, 105502, 105501, 104500, 
112003, 112002, 112001, 908023, 908022, 919500 908006, 908005, 908004, 908003, 
908002, 908001, 104005. 

Трасето на изградения водопровод за захранване с питейна вода е с дължина 
около 132,55 м, имот №104016, землище с. Гложене, общ. Тетевен и трасето за 
площадкова канализация е с дължина 211,50 м, преминава през имоти №№104500 и 
104002, землище на с. Гложене, общ Тетевен. Дължината на целия въздушен ел. провод 
20 кV е 442 м и преминава изцяло през ПИ 104008. 

Разстоянието до строителните граници на най-близкото населено място е 2 143 
м, а разстоянието до пътната мрежа с трайна настилка – 116 м. 

Компактираните отпадъци се извозват до РЦУО – Луковит. За ПС-Тетевен са 
изградени и извършени: 

 Външни връзки за ПС – Тетевен – довеждаща инфраструктура 
/Електрозахранване - въздушно кабелно трасе от съществуващ електропровод 
20kV до ПС с обща дължина около L=442 m; (Питейно - битов водопровод 
ПЕВП с обща дължина L=132,55 m; Реконструкция на съществуващ път до 
площадката, като за отвеждането на повърхностните води от предпазните 
канавки, както и тези от площадката са изградени облицовани отводнителни 
канавки с напречно сечение 60/40/40 и обща дължина L=211,50 m, от обекта 
покрай съществуващия път до заустването им в коритото на р. Вит/; 

 Строителни работи и оборудване за ПС – Тетевен - разположени са 
контейнери за дълги разстояния – 30 м3 и допълнителни механизми – вани 
към контейнерите за масла и стелажи. Претоватната станция разполага с 
контейнеровоз за дълги разстояния; 

 Стационарно оборудване за ПС Тетевен – приемен бункер мин. 30 м3, 
инсталация за компактиране, релсова система за контейнерите, електронна 
везна, трафопост, офис оборудване за административната сграда; 

 Общински център за рециклиране; 
Общинският център за рециклиране е открита площадка, като в центъра и е 

разположена зоната за складиране, а по периферията е обособена зоната за 
разтоварване. Осигурен е лесен достъп за леки автомобили. В складовата зона са 
разположени различни контейнери за разделно събиране на различни видове отпадъци, 
които така събрани са суровини за различни клонове на леката промишленост. 
Входящият поток - разделно събрани отпадъци от домакинствата на територията на 
община Тетевен, като картон, автомобилни гуми, домакинско оборудване, стъкло, 
хартия, желязо и др. се доставят чрез лични превозни средства на обекта през отделен 
вход и се разтоварват на територията на Общинския център за рециклиране в различни 
контейнери до изчерпване на обема на съответния контейнер и на негово място се 
поставя празен. След запълването на съответния контейнер, чрез контейнеровоз се 
транспортират до съответното предприятие като суровина. Контейнеровоза с пълните 
контейнери преминава през електронна везна, определят се основни параметри (време 
на напускане, количество, дестинация и др.) и напуска територията на обекта. В зоната 
за складиране на ЦР са разположени различни контейнери за събиране на различни 
видове отпадъци: 

 Стоманени контейнери с обем 20 m3 - 9 бр. за складиране на по-обемни 
отпадъци /суровини; 
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 Стоманени контейнери с обем 10 m3 - 2 бр. за складиране на строителни 
отпадъци /суровини; 

 Мобилен пункт за събиране на отпадъци – 1 бр. /Товарни контейнери ролков 
тип, оборудвани с вана на дъното, покрита изцяло с метална решетка за 
временно складиране на опасни отпадъци; 

3.2.2.2. Регионална система за управление на отпадъците – регион Луковит 

Системата за управление на отпадъците е на три оперативни нива: 

Обхват Отговорна институция Вид на услугата 

Регионален 
Регионално Сдружение за 
управление на отпадъците 

 Регионално депо; 
 Компостиране на зелени отпадъци; 
 Третиране на отпадъците; 

Децентрализиран 
Регионално Сдружение за 
управление на отпадъците/община 

 Претоварна станция за отпадъци; 
 Центрове за рециклиране; 

Местен Община 

 Събиране и временно съхранение 
на отпадъците съгласно Закона за 
управление на отпадъците; 

 Закриване на старите депа; 

Регионалната система за управление на отпадъците в регион Луковит 
първоначално включва само най-основните елементи на една модерна система за 
управление на отпадъците. Основно от самото начало системата ще бъде в състояние да 
гарантира единствено услуги по правилно събиране на отпадъците и съответно 
депониране на Регионалния център за управление на отпадъците - Луковит. Има 
площадка за компостиране на „зелени“ битови отпадъци, която би могла да приема и 
градински отпадъци след въвеждане на разделното събиране на тези отпадъци.  

За да се увеличи изпълнението на целите за рециклиране и депониране на 
биоразградими материали, общините в регион Луковит ще трябва да изпълняват 
кампании за повишаване информираността на обществото, относно мерките за 
намаляване на отпадъците. Нещо повече, общините, заедно с организациите по 
оползотворяване ще трябва да осигурят ефективно сепариране и събиране на 
отпадъците от опаковки. Организациите по оползотворяване предоставят такъв вид 
услуги основно за по-големите населени места. 

Общините в регион Луковит трябва активно да насърчават разпространението на 
домашното компостиране, което вече се практикува в селските райони с еднофамилни 
къщи и дворове, включително предградията на по-големите градове. Основно 
домашното компостиране трябва да се насочи към градински отпадъци и растителни 
отпадъци от домакинства. 

3.2.2.3. Система за управление на отпадъците – община Червен бряг 

С цел увеличаване на ефективността при рециклиране, общината следва активно 
да информира обществото, относно мерките за намаляване на количеството на 
отпадъците. В допълнение, общината заедно с компаниите за възстановяване на 
материалите за рециклиране, платени от производителите на отпадъци, трябва да 
осигуряват ефективно разделяне и събиране на материалите от опаковки. 
Организациите по оползотворяване предоставят тези услуги главно в големите 
населени места (>5 000 жители). За по-малките населени места общината ще трябва да 
подсигури контейнери и ефективно събиране на материалите. Общината ще предава 
материалите за оползотворяване от малките населени места в ЦР за временно 
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съхранение в по-големи контейнери до събирането им от рециклиращите компании и 
транспортирането им до съоръжението за фино сортиране. Общината трябва да 
насърчава домашното компостиране, особено в селските райони. Домашното 
компостиране трябва да се насочи основно към градински отпадъци и растителни 
отпадъци от домакинствата. Отпадъците от пазари могат да се доставят на площадката 
за компостиране на общински „зелени“ отпадъци на регионалното депо с цел 
намаляване депонирането на биоразградими материали. 

Системата за управление на отпадъците в Община Червен бряг, първоначално 
предполага смесено събиране на остатъчни общински домакински отпадъци (т.е. 
отпадъци, които не са разделени при източника) и транспортирането им до 
регионалното депо. Общинските зелени отпадъци ще се транспортират до регионално 
съоръжение за зелено компостиране. При положение, че домашното компостиране не 
се окаже успешно, то общината ще се наложи да въведе разделно събиране на 
градинските отпадъци в сезона на генерирането им. 

Едрогабаритните отпадъци, опасните отпадъци, отпадъците от електрическо и 
електронно оборудване и строителни отпадъци и отпадъци от ремонтната дейност от 
домакинствата ще могат да се предават в Центъра за рециклиране, разположен на 
Регионалния център за управление на отпадъците - Луковит. 

Общинските паркови и зелени отпадъци ще се събират отделно от общинските 
доставчици на услуги и ще се доставят на регионалната площадка за „зелено“ 
компостиране на РЦУО-Луковит. 

Необходимо е Общината да има собствена, или в сътрудничество с частен 
доставчик на услугата, изградена площадка за временно съхранение на строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушителни дейности, на която ще се рециклират тези 
отпадъци. Раздробяването и друго третиране за рециклиране може да се извършват от 
нает изпълнител с мобилно оборудване. Общината ще налага такса, достатъчна да 
покрие всички инвестиционни и експлоатационни разходи. 

РЦУО-Луковит е въведен в експлоатация и старото депо в общината е закрито и 
теренът ще бъде възстановен съгласно съответните стандарти и изисквания. 

3.2.2.3.1. Съхранение на отпадъците 

Първоначално ще има два вида съдове за съхранение на отпадъци - един за 
рециклируеми материали (отпадъци от опаковки) и един за смесени битови отпадъци 
(битови отпадъци). За определени райони основната система трябва възможно най-
бързо да се допълни със система за разделно съхранение и събиране на градински 
отпадъци.  

В таблицата е представена системата за съхранение, събиране и третиране на 
отпадъците: 

Вид отпадъци Съхранение / събиране Третиране 

Рециклируеми материали 
2-3 фракции в специални съдове; 

Събират се от организации по 
оползотворяване; 

Организации по 
оползотворяване 

Общински отпадъци (ТБО) Смесени в един контейнер Депониране 

Градински отпадъци 
Поетапно въвеждане на разделно 

събиране 
Компостиране с общински 

зелени отпадъци 

Общински зелени отпадъци Без междинно съхранение Компостиране 

Контейнерите за събиране на рециклируеми материали се предоставят на 
общината безплатно от организацията по оползотворяване с която има сключен 
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договор. Освен това е препоръчително, общината да изисква от тези организации да 
създадат мрежа, при която ще могат да се възстановят материалите, първоначално 
минимум 5% от битови отпадъци. С усилията на организациите по оползотворяване 
този процент трябва да се удвои за период от 5-10 години. Затова е необходимо в 
договорите с организациите по оползотворяване да се изисква провеждане на 
регулярни кампании за запознаване на населението в сътрудничество с общината и 
НПО. Тези кампании трябва да достигат до всички жители на общината и да се 
повтарят всяка година, минимум 5 години. Резултатите за рециклирането трябва да 
бъдат внимателно наблюдавани от общината. Върху ефективността на дейностите по 
рециклиране трябва да се упражнява мониторинг чрез нетното тегло на възстановените 
материали заплатено от компаниите, разделено на количеството отпадъци приети в 
депото. 

Прието е съдовете за съхранение на битовите отпадъци да имат 10 години 
среден функционален живот. Ето защо 10% от контейнерите е необходимо да се 
подновяват всяка година (инвестиции). Освен това се приема, че всяка година ~ 3% от 
съдовете за съхранение се повреждат до степен, че да бъдат заменени преди края на 
полезния им живот (оперативни разходи). Разходите за подмяна на съдовете за 
съхранение и поддръжката им, ще се покрият от крайните потребители, тоест жителите. 
Всеизвестно е, че разходите за поддръжка и замяна на контейнери за съхранение на 
отпадъци са сведени до минимум, когато те са собственост на потребителите. Затова се 
препоръчва да се въведе програма при която домакинствата, доколкото е възможно да 
притежават свои контейнери. 

Общинските зелени отпадъци ще се транспортират директно до РЦУО - Луковит 
за компостиране от общинския оператор. Изхвърлянето на градински отпадъци заедно 
с битови отпадъци трябва да се прекрати възможно най-скоро. Градинските отпадъци 
от производителите (собствениците) трябва да бъдат доставяни до РЦУО – Луковит на 
площадката за „зелено“ компостиране, където ще се компостират заедно с общинските 
„зелени“ отпадъци. 

3.2.2.3.2. Сметосъбиране и транспортиране на отпадъците 

Сметосъбирането и транспортирането на битовите отпадъци до регионалното 
съоръжение за управление на отпадъци е отговорност на общината. На Регионалният 
център за управление на отпадъците - Луковит има ЦР за приемане на отпадъци, които 
не могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. 

Оборудването за сметосъбиране и транспортиране на отпадъците, което е 
притежание на частни оператори се заплаща посредством концесионните такси и се 
осчетоводява само като оперативен разход от общината. Обичайна практика в страната 
е концесионера да закупува оборудване втора ръка, за да поддържа инвестициите и 
разходите за амортизация колкото е възможно по-ниски, така че да е по-
конкурентоспособен. Оборудването за обслужване на дейностите по управление на 
битовите отпадъци в общината е собственост на частен концесионер. 

Организацията на бъдещата общинска система за сметосъбиране не е известна, 
тъй като организационната рамка може да се промени с течение на времето, когато 
приключи договора за предоставяне на услугите по сметосъбиране и транспортиране на 
битовите отпадъци. 

3.2.2.3.3. Други отпадъци 

Необходимо е Общината в сътрудничество с Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците да провежда ефективни информационни кампании с които 
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да се гарантира, че жителите ще предават отпадъците си, които са различни от 
общинските битови отпадъци на Центъра за рециклиране. Центърът за рециклиране на 
РЦУО - Луковит е оборудван за приемане на по-голяма част от тези отпадъци, 
включително и опасни отпадъци. Необходимо е в общината (кмета) да осигури 
изисканите по закон системи за всички отпадъци, които не се управляват от 
Регионалната система за управление на отпадъците, т.е МРО - излезли от употреба 
моторни превозни средства, ИУГ, отработени масла, батерии и акумулатори, ИУЕЕО в 
рамките на общината. Задължение на общината е да сключи договори с ООп при 
условия, осигуряващи високо ефективно събиране на тези отпадъци в цялата община. 

3.2.2.3.4. Третиране на отпадъците 

- Третиране на смесени битови отпадъци 
Разделянето при източника и разделното събиране се извършва от организация 

за оползотворяване на отпадъците от опаковки, която е сключила договор с общината. 
Възможно е чрез финансиране по ОПОС 2014-2020г., през 2017г. да бъде 

изградено съоръжението за третиране на отпадъците – инсталация за сепариране на 
битовите отпадъци на РЦУО-Луковит. 

- Компостиране 
На Регионалният център за управление на отпадъците - Луковит има площадка 

за компостиране на „зелени“ битови отпадъци. Извършва се шредиране на „зелени“ 
отпадъци, преди доставката им за компостиране на площадката. Обръщането на 
компостните редове е чрез използване на челен товарач, който се използва и за 
всекидневно покриване на депонираните в депото отпадъци. Пресяването на зрелия 
компост се извършва по инициатива и за сметка на крайните потребители. Градинските 
отпадъци след въвеждане на разделно събиране ще се компостират на същото 
съоръжение. 

- Строителни отпадъци и отпадъци от разрушителни дейности 
Необходимо е Общината да организира площадка за временно съхранение и 

последваща обработка на строителни отпадъци за рециклиране. Общината ще 
начислява такса вход, достатъчна за възстановяване на извършените инвестиции и 
разходи за раздробяване и сортиране на отпадъците. Остатъците, които не могат да 
бъдат рециклирани, трябва да бъдат доставени на Регионалното депо за депониране. 
Като алтернатива общината може да изгради съоръжение за рециклиране на строителни 
отпадъци чрез публично-частно партньорство. 

- Едрогабаритни отпадъци 
Едрогабаритните отпадъци се доставят до ЦР за последващо оползотворяване и 

депониране на РЦУО. 

- Утайки от канализацията 
Регионалната система за управление на отпадъците може да приема само 

механично обезводнени утайки до съдържание на сухо вещество най-малко 20%. В 
противен случай трябва да бъде наложена допълнителна такса за покриване на 
допълнителните разходи за третиране на инфилтрата. 

3.2.2.3.5. Депо 

Депото е мярка за обезвреждане на отпадъци, чиито проектни и 
експлоатационни цели водят до минимизиране на отрицателното въздействие върху 
околната среда и общественото здраве от депонирани санитарни отпадъци. 
Депонирането е последния вариант за обезвреждане на отпадъци, които не могат да 
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бъдат рециклирани или повторно използвани по никакъв начин. 
Правната рамка за депата в България се основава на Директива 1999/31/EC на 

ЕС. Член 6 от Директивата приема депонирането само на отпадъци, които са били 
обект на предварителна обработка. Възможното третиране включва комбинация от 
физични, термични, химични, биологични и механични (сортиране) обработки, които 
променят характеристиките на отпадъците с цел намаляване на неговия обем или 
степен на опасност улеснявайки разширено оползотворяване на площадката за 
депониране. 

Според член 4 от Директивата, депата за отпадъци са класифицирани в три 
категории в зависимост от вида на получените отпадъци: опасни, неопасни и инертни. 
Неопасни отпадъци означава общински отпадъци или всички други, които не се считат 
за опасни отпадъци. Опасните отпадъци се дефинират с Директива 91/689/ EEC. 

Регионалното депо разположено на РЦУО – Луковит, съгласно издаденото 
комплексно разрешително приема за депониране само неопасни отпадъци, като на него 
могат да бъдат депонирани: 
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05; 
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 
и 17 09 03; 
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци, образувани по време на строителството; 
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци, образувани на площадката по време на експлоатацията на 
инсталациите; 
- 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване; 
- 02 01 03 - Отпадъци от растителни тъкани; 
- 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки); 
- 02 01 07 - Отпадъци от горското стопанство; 
- 02 01 09 - Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08; 
- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 02 03 01 - Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне; 
- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти; 
- 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване; 
- 02 03 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им; 
- 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло; 
- 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал); 
- 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води  на мястото на образуването им; 
- 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване; 
- 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им; 
- 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване; 
- 02 06 02 - Отпадъци от консерванти; 
- 02 06 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им; 
- 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 02 07 01 - Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини; 
- 02 07 02 - Отпадъци от алкохолна дестилация; 
- 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване; 
- 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване; 
- 02 07 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им; 
- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 03 01 01 - Отпадъци от корк и дървесни кори; 
- 03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, 
различни от упоменатите в 03 01 04; 
- 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 03 03 01 - Отпадъчни кори и дървесина; 
- 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга); 
- 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия; 
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- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на 
отпадъчна хартия и картон; 
- 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране; 
- 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар; 
- 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и 
покривни материали; 
- 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от 
упоменатите в 03 03 10; 
- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи; 
- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа; 
- 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, 
несъдържащи хром; 
- 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от 
шлайфане на кожа); 
- 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи; 
- 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер); 
- 04 02 10 - Органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци); 
- 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14; 
- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16; 
- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна; 
- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна; 
- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 06 05 02; 
- 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 07 01 11; 
- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14; 
- 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от 
упоменатите в 07 03 11; 
- 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от 
упоменатите в 07 04 11; 
- 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 07 05 11; 
- 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13; 
- 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 07 05 11; 
- 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 07 07 11; 
- 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11; 
- 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13; 
- 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17; 
- 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове; 
- 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали; 
- 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила; 
- 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14; 
- 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17; 
- 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09; 
- 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11; 
- 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи; 
- 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения; 
- 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения; 
- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 
04); 
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- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища; 
- 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина; 
- 10 09 03 - Шлака от пещи; 
- 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 
09 07; 
- 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09; 
- 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11; 
- 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13; 
- 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 
10 07; 
- 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09; 
- 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11; 
- 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13; 
- 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване; 
- 10 12 03 - Прахови частици и прах; 
- 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове; 
- 10 12 06 - Отпадъчни леярски форми; 
- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след 
термично обработване); 
- 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09; 
- 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11; 
- 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване; 
- 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване; 
- 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар; 
- 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13); 
- 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове; 
- 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09; 
- 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 
09 и 10 13 10; 
- 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12; 
- 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон; 
- 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09; 
- 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13; 
- 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси; 
- 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14; 
- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от 
упоменатите в 12 01 16; 
- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02; 
- 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11; 
- 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде; 
- 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 
16 02 15; 
- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03; 
- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05; 
- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от 
упоменатите в 16 11 03; 
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от 
упоменатите в 17 01 06; 
- 17 02 01 - Дървесен материал; 
- 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01; 
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05; 
- 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07; 
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- 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03; 
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 
и 17 09 03; 
- 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед 
предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за 
еднократна употреба, памперси); 
- 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед 
предотвратяване на инфекции; 
- 19 01 12 - Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11; 
- 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13; 
- 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци; 
- 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05; 
- 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04; 
- 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06; 
- 19 05 01 - Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци; 
- 19 05 03 - Нестандартен компост; 
- 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита; 
- 19 08 02 - Отпадъци от песъкоуловители; 
- 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места; 
- 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от 
упоменатите в 19 08 11; 
- 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от 
упоменатия в 19 08 13; 
- 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки; 
- 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода; 
- 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране; 
- 19 09 04 - Отработен активен въглен; 
- 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли; 
- 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници; 
- 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде; 
- 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03; 
- 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05; 
- 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06; 
- 19 12 08 - Текстилни материали; 
- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни); 
- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, 
различни от упоменатите в 19 12 11; 
- 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене; 
- 20 01 10 – Облекла; 
- 20 01 11 - Текстилни материали; 
- 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини; 
- 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27; 
- 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37; 
- 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини; 
- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде; 
- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци; 
- 20 02 02 - Почва и камъни; 
- 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци; 
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци; 
- 20 03 02 - Отпадъци от пазари; 
- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици; 
- 20 03 04 - Утайки от септични ями; 
- 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи; 
- 20 03 07 - Обемни отпадъци; 
- 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде; 
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Първоначалното строителство на депото включва не само клетка 1, но също така 
и всички необходими технически и екологични спомагателни и помощни съоръжения. 
Общият генерален план включва също и площадка за съоръжение за третиране на газ. 
Реалното й изграждане е извършено, когато първите части на клетка 1 са готови за 
окончателно запечатване и тогава е изградена системата за събиране на газ. 

3.2.2.4. Постижения във връзка с опазване на околната среда 

Ще се постигнат следните цели: 
 Възстановяване на ресурсите - първоначално 5% от смесените битови 

отпадъци, с нарастване на минимум 1% годишно общо до 10-12% (да се 
измерва теглото на материалите, заплатени от крайните потребители на 
материали за рециклиране); 

 Рециклиране - чрез компостиране на общински зелени отпадъци в количества 
около 6-7% от количеството отпадъци, получено за депониране; 

Първоначалното общо ниво на рециклиране ще възлиза само на 10-12%. 
Наличен е потенциал за нарастване на количеството до около 20%, като се приема, че 
дейностите за повишаване на информираността ще доведат до удвояване на 
материалите, които подлежат на възстановяване и са разделени при източника, ако 
общините въведат разделно събиране и компостиране на градински отпадъци. 
Компостирането на всички зелени отпадъци се оценява като достатъчно да поддържа 
нива на депониране на биоразградими отпадъци под 152 кг/год. на човек от 
населението до 2020г. Преди този етап трябва да се прилагат допълнителни мерки за 
намаляване, като задължително събиране на градински отпадъци и прилагане на 
компостиране, за да се покрие редуцирания лимит от 109 кг/жител, които ще влезне в 
сила. 

Съгласно ЗУО, количествени цели за подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, 
пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да 
достигнат общините, в следните срокове и количества са: 

 До 1 януари 2016г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло; 
 До 1 януари 2018г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло; 
 До 1 януари 2020г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло; 
В резултат на въвеждане в експлоатация на регионалното съоръжение за 

третиране на отпадъците – инсталацията за сепариране на отпадъци на РЦУО-Луковит, 
през 2017г. (възможно е финансиране по ОПОС 2014-2020г.) ще бъдат постигнати 
регионалните цели за рециклиране и оползотворяване. 

3.2.3. Площадки за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, 
метал, пластмаса и стъкло 

Този вид инфраструктура не се осигурява от общината, а е изцяло бизнес 
инициатива. На територията на общината, функциониращите пунктове за изкупуване 
на отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, ще допринесат за 
събирането на допълнителни количества разделно събрани от домакинствата отпадъчни 
потоци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. 

Съгласно разпоредбите на ЗУО общината определя техническите изисквания 
към тези площадки, както и е задължена да създаде регистър за тези площадки, който 
да е публикуван на интернет-страницата и за информиране на обществеността. 
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3.2.4. Площадки /места за предаване на ИУЕЕО, ИУГ, НУБА, отработени 
масла, включени в системата на организации за оползотворяване на 
МРО 

Този вид инфраструктура не се осигурява от общината, а е изцяло бизнес 
инициатива по схемата „Разширена отговорност на производителя“. Съгласно 
разпоредбите на ЗУО общината е задължена да създаде регистър за тези площадки, 
който да е публикуван на интернет-страницата и за информиране на обществеността.  

В община Червен бряг се прилага система за разделно събиране на НУБА, ИУГ, 
ИУЕЕО и разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 
опасни отпадъци, ОЧЦМ и др, като местата за разполагане на съдовете за разделно 
събиране на тези МРО са определени от общината. 

ИУЕЕО 

ООп „Елтехресурс” АД, с която общината е сключила договор, извършва 
събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и/или рециклиране на ИУЕЕО. 
Общината е определила местата за разполагане на съдовете за разделно събиране на 
ИУЕЕО, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак. В общината не 
се организират информационни кампании за събиране на ИУЕЕО, като на територията 
на гр. Червен бряг до сградата на Общината е разположен контейнер за разделно 
събиране от Общинската администрация  на ИУЕЕО. 

Магазините, където се продава ЕЕО също приемат ИУЕЕО, съгласно 
изискванията на нормативната уредба. 

ИУМПС 

В община Червен бряг не се събират разделно ИУМПС. В тази насока е 
необходимо, община Червен бряг да въведе система за разделно събиране на ИУМПС, 
които ще се събират, демонтират, разкомплектоват, разрязват, преработват и 
рециклират, като сключи договор с организация по оползотворяване на ИУМПС и да 
определи места за събирането им на територията на общината, като информира 
обществеността за местоположението на местата и условията за приемане на тези МРО. 

НУБА 

В община Червен бряг, НУБА се събират разделно от организация по 
оползотворяване - „Екобатери“ АД, с която общината е сключила договор за 
организиране и управление на дейностите по събиране, транспортиране, временно 
съхраняване, предаване за предварително третиране, ополозотворяване и/или 
обезвреждане на този поток МРО. Община Червен бряг е определила места за 
разполагане на съдове за разделно събиране на НУБА, които са разположени в гр. 
Червен бряг. 

ИУГ 

В община Червен бряг, ИУГ се събират разделно, съгласно сключен договор с 
„Гумирек“ ЕАД, като ООп се ангажира да събира, оползотворява и обезврежда ИУГ, 
генерирани на територията на общината. 

Отработени масла 

В община Червен бряг не се събират отпадъци от отработени масла и на 
територията на общината няма площадка за предаване на отработени масла, поради 
което е необходимо общината да осигури най-малко едно място за смяна на отработени 
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масла и да сключи договор с организация по оползотворяване, относно организирането 
и управлението на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване, 
оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла на територията на общината. 

3.3. Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите 
отпадъци 

От 2007г. в общината организираното сметосъбиране и транспортиране на 
битовите отпадъци се изпълнява от „Астон Сервиз” ООД, която е частна фирма. През 
2015г. договорът е подновен със срок на продължителност 4 години. Оборудването за 
извършване на дейностите по управление на битовите отпадъци (сметосъбиране, 
сметоизвозване на битови отпадъци от домакинства, дейности по поддръжка на местата 
за обществено ползване в гр. Черне бряг и депониране на битови отпадъци на старото 
общинско депо) е собственост на „Астон Сервиз” ООД. В организираното 
сметосъбиране и сметоизвозване са обхванати освен гр. Червен бряг, гр. Койнаре и 
всички села намиращи се на територията на общината, а именно: с. Бресте, с. Глава, с. 
Горник, с. Девенци, с. Лепица, с. Радомирци, с. Ракита, с. Реселец, с. Рупци, с. Сухаче, 
с. Телиш и с. Чомаковци, т.е процента на населението обхванато от тази услуга е 100%. 

Съгласно подновеният договор от 24.08.2015г. между община Червен бряг и 
„Астон Сервиз” ООД, дейностите основно включват - извършване на дейностите по 
събиране и транспортиране на отпадъците до старото общинско депо; поддръжка на 
местата за обществено ползване на територията на гр. Червен бряг, депониране и 
осъществяване на задълженията на оператор на Депо за неопасни отпадъци – гр. Червен 
бряг, м. „Долна биволица”, ПИ №158002. Организирано събраните битови отпадъци от 
населените места в общината се транспортираха на старото общинско депо – м. „Долна 
биволица“, землището на гр. Червен бряг за депониране, което вече не се експлоатира 
съгласно Заповед №РД0200/06.04.2016г. от РИОСВ – гр. Плевен. След влизането в сила 
на разрешението за ползване на Регионален център за управление на отпадъците - 
Луковит, отпадна извършваната от фирма „Астон Сервиз” ООД дейност по депониране 
на битовите отпадъци на старото общинско депо, т.е от м. април 2016г. събраните 
отпадъци се извозват до РЦУО – Луковит, но депонирането им се извършва от 
оператора на Регионалното депо. 

На територията на община Червен бряг има общо 14 населени места - гр. Червен 
бряг, гр. Койнаре и 12 села, като маршрутите на сметоизвозващата техника съчетават 
събирането и транспортирането на битовите отпадъци от няколко населени места. 
Честотата на събиране, измиване и дезинфекция на съдовете за битови отпадъци и 
почистване териториите за обществено ползване в гр. Червен бряг е определена в 
зависимост от големината на населеното място в следния порядък: 

 Обслужване на съдове за отпадъци по видове 
 В гр. Червен бряг: 
 Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 – един път седмично; 
 Кофи тип „Мева” 0,11 м3 – един път седмично; 
 Всички съдове за битови отпадъци, разположени в централна градска 

част /ЦГЧ/ - Зона I и V-ти квартал – два пъти седмично; 
 Всички съдове за битови отпадъци, разположени на общински пазар – 

гр. Червен бряг и ул. „Ст. Караджа” – три пъти седмично; 
 Зона II, Зона III и Зона IV – един път седмично; 

 В останалите населени места от община Червен бряг: 
 Контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 – два пъти месечно; 
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 Измиване и дезинфекция на съдовете за битови отпадъци в гр. Червен бряг и 
селищата от общината 
 През периода май-октомври – един път; 
 През периода ноември-април – един път; 

 Почистване териториите за обществено ползване в гр. Червен бряг 
 Миене – два пъти годишно; 
 Извозване на биоразградими отпадъци, сгурия и пепел от печки за 

периода от м. септември до м. март – два пъти седмично ЦГЧ и един път 
седмично за останалата част на града; 

Подробен график за сметосъбиране и сметоизвозване на съдовете за битови 
отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване на територията на 
община Червен бряг е представен по-долу. 

 График за сметосъбиране и сметоизвозване на съдове за битови отпадъци, 
почистване на територии за обществено ползване на територията на гр. 
Червен бряг 

Зона І - Централна Градска Част (понеделник) - при граници от север ул. „Хан Кубрат”, 
от изток ул. „Г. С. Раковски”, от юг ул. „П. Славейков”, от запад ул. „Хр. Ботев” 

1. ул. „Г. С. Раковски” /в частта от ул. „Станке Димитров” до ул. „П. Славейков”/; 
2. ул. „Л. Каравлелов” /в частта от ул. „Хан Кубрат” до ул. „Княз Борис І”/; 
3. ул. „Антим І” /в частта от ул. „Княз Борис І” до ул. „П. Славейков”/; 
4. ул. „Г. Бенковски” /в частта от ул. „Цар Асен” до ул. „П. Славейков”/; 
5. ул. „Неофит Рилски” /в частта от ул. „Хан Кубрат” до ул. „Княз Борис І”/; 
6. ул. „Паисий” /в частта от ул. „Търговска” до ул. „ П. Славейков”/; 
7. ул. „Християнска” /в частта от ул. „Г. С. Раковски” до ул. „Антим І”/; 
8. ул. „Ив. Вазов” /в частта от ул. „Г. С. Раковски” до ул. „Антим І”/; 
9. ул. „Хан Кубрат” /в частта от ул. „Л. Каравелов” до ул. „Радомирска”/; 
10. ул. „Екзарх Йосиф” /в частта от ул. „Хр. Ботев” до ул. „Г. С. Раковски”/; 
11. ул. „Цар Асен” /в частта от ул. „В. Левски” до ул. „Г. С. Раковски”/; 
12. ул. „П. Славейков” /в частта от ул. „Хр. Ботев” до ул. „Г. С. Ръковски”/; 
13. ул. „Добрич” /в частта от ул. „Антим І” до ул. „Г. С. Раковски”/; 
14. ул. „Ангел Кънчев”; ул. „Ст. Караджа”; ул. „В. Левски” /до ул. „П. Славейков”/; ул. 

„Радомирска”; ул. „Хр. Ботев”; ул. „Княз Борис І”; ул. „Търговска”; ул. „В. Априлов”; 
ул. „Станке Димитров”; ул. „Кирил и Методи”; ул. „Х. Димитър”; ул. „Шипка”; ул. 
„Искър”; ул. „Нако Иванов”; ул. „Иво Попович”; ул. „Зл. Панега”; Общински пазар 
/паркинг/; V-ти квартал; 

Зона ІІ – Северна част на гр. Червен бряг (вторник) - при граници от юг ул. „Търговска”, 
от север край на регулацията на гр. Червен бряг, от изток „Стар гробищен парк”, от запад 

ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Хан Кубрат” 
1. ул. „Хан Кубрат” /в частта до ул. „Л. Каравелов”/; 
2. ул. „Струма” /в частта от ул. „Християнска” до ул. „Търговска”/; 
3. ул. „Дойран” /в частта от ул. „ген. Тошев” до ул. „Търговска”/; 
4. ул. „Самуил” /в частта от ул. „Княз Борис І” до ул. „Търговска”/; 
5. ул. „23-ти Септември” /в частта от ул. „Княз Борис І” до ул. „Търговска”/; 
6. ул. „Калоян” /в частта от ул. „Княз Борис І” до ул. „Търговска”/; 
7. ул. „Тома Петков” /в частта до ул. „Търговска”/; 
8. ул. „Неофит Рилски” /в частта от ул. „Хан Кубрат” до ул. „Бунджовица”/; 
9. ул. „В. Е. Априлов” /в частта от ул. „Хан Кубрат” до ул. „Бунджовица”/; 
10. ул. „Л. Каравелов” /в частта от ул. „Хан Кубрат” до ул. „Бунджовица”/; 
11. ул. „Християнска” /в частта до ул. „Г. С. Раковски”/; 
12. ул. „П. Волов”; ул. „ген. Тошев”; ул. „Витоша”; ул. „Вежен”; ул. „Бунджовица”; ул. „П. 
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К. Яворов”; ул. „Тунджа”; ул. „Македония”; ул. „Силистра”; ул. „Мадара”; ул. 
„Александър Батемберг”; ул. „6-ти Септември”; ул. „Плиска”; 
Зона ІІІ – Югоизточна част на гр. Червен бряг (сряда) - при граници от север ул. 
„Търговска”, от изток край на регулацията на гр. Червен бряг (борова гора), от юг 

околовръстен път (край на регулацията), от югоизток ул. „Голеж”, от запад ул. „Морава” и 
ул. „Г. С. Раковски” 

1. ул. „Ив. Вазов” /в частта от ул. „Г. С. Раковски” до ул. „Дойран”/; 
2. ул. „Екзарх Йосиф” /в частта от ул. „Г. С. Раковски” до ул. „14-ти Септември”/; 
3. ул. „Добрич” /в частта от ул. „Г. С. Раковски” до ул. „Пирин”/; 
4. ул. „Цар Асен” /в частта от ул. „Г. С. Раковски” до края на регулацията на гр. Червен 

бряг/; 
5. ул. „П. Славейков” /в частта от ул. „Г. С. Раковски” до ул. „Яне Сандански”/; 
6. ул. „Дойран” /в частта от ул. „Търговска” до ул. „Яне Сандански”/; 
7. ул. „23-ти Септември” /в частта от ул. „Търговска” до ул. „Яне Сандански”/; 
8. ул. „Калоян” /в частта от ул. „Търговска” до ул. „Яне Сандански”/; 
9. ул. „Тома Петков” /в частта от ул. „Ив. Вазов” до ул. „Екзарх Йосиф”/; 
10. ул. „Каблешков”; ул. „Яне Сандански”; ул. „Вукашинов”; ул. „14-ти Септември”; ул. 

„ген. Колев”; ул. „Пирин”; ул. „Кубадин”; ул. „Стоян Едрев”; ул. „Дунав”; ул. 
„Морава”; ул. „Вихрен”; ж-к „Победа” – бл.1; бл.3; бл.4; бл.5; бл.6; бл.7; бл.8 ; бл.9; 
бл.10; бл.13; бл.14; бл.15; бл.16; Общински пазар /паркинг/; ул. „Ст. Караджа“; 

Зона І - Централна Градска Част (четвъртък) - при граници от север ул. „Хан Кубрат”, 
от изток ул. „Г. С. Раковски”, от юг ул. „П. Славейков”, от запад ул. „Хр. Ботев” 

1. ул. „Г. С. Раковски” /в частта от ул. „Станке Димитров” до ул. „П. Славейков”/; 
2. ул. „Л. Каравлелов” /в частта от ул. „Хан Кубрат” до ул. „Княз Борис І”/; 
3. ул. „Антим І” /в частта от ул. „Княз Борис І” до ул. „П. Славейков”/; 
4. ул. „Г. Бенковски” /в частта от ул. „Цар Асен” до ул. „П. Славейков”/; 
5. ул. „Неофит Рилски” /в частта от ул. „Хан Кубрат” до ул. „Княз Борис І”/; 
6. ул. „Паисий” /в частта от ул. „Търговска” до ул. „П. Славейков”/; 
7. ул. „Християнска” /в частта от ул. „Г. С. Раковски” до ул. „Антим І”/; 
8. ул. „Ив. Вазов” /в частта от ул. „Г. С. Раковски” до ул. „Антим І”/; 
9. ул. „Хан Кубрат” /в частта от ул. „Л. Каравелов” до ул. „Радомирска”/; 
10. ул. „Екзарх Йосиф” /в частта от ул. „Хр. Ботев” до ул. „Г. С. Раковски”/; 
11. ул. „Цар Асен” /в частта от ул. „В. Левски” до ул. „Г. С. Раковски”/; 
12. ул. „П. Славейков” /в частта от ул. „Хр. Ботев” до ул. „Г. С. Ръковски”/; 
13. ул. „Добрич” /в частта от ул. „Антим І” до ул. „Г. С. Раковски”/;  
14. ул. „Ангел Кънчев”; ул. „Ст. Караджа”; ул. „В. Левски” /до ул. „П. Славейков”/; ул. 

„Радомирска”; ул. „Хр. Ботев”; ул. „Княз Борис І”; ул. „Търговска”; ул. „В. Априлов”; 
ул. „Станке Димитров”; ул. „Кирил и Методи”; ул. „Х. Димитър”; ул. „Шипка”; ул. 
„Искър”; ул. „Нако Иванов”; ул. „Иво Попович”; ул. „Зл. Панега”; Общински пазар 
/паркинг/; V-ти квартал; 
Зона ІV – Южна част на гр. Червен бряг (петък) - при граници от север ул. „П. 

Славейков”, от изток ул. „Антим І”; ул. „Рила”; ул. „Пирин”; край на регулацията на гр. 
Червен бряг (земеделски терени); път за Горско стопанство – гр. Червен бряг, от юг край на 
регулацията на промишлена зона (земеделски терени), от запад ЖП район – гр. Червен бряг 
1. ул. „Антим І” /в частта от ул. „П. Славейков” до промишлена зона гр. Червен бряг/; 
2. ул. „Паисий” /в частта от ул. „П. Славейков” до промишлена зона гр. Червен бряг/; 
3. ул. „Г. Бенковски” /в частта от ул. „П. Славейков” до товарна гара гр. Червен бряг/; 
4. ул. „Тулча”; ул. „Перник”; ул. „Рила”; ул. „Шейново”; ул. „Янтра”; ул. „Струга”; ул. 

„Пирин”; ул. „Яна”; ул. „Вардар”; Промишлена зона – гр. Червен бряг; Общински пазар 
/паркинг/; ул. „Ст. Караджа“; 
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 График за сметосъбиране и сметоизвозване на съдове за битови отпадъци 
от населените места в община Червен бряг 

Зона І – Северозападна част от територията на Община Червен бряг (два пъти месечно) 

1. гр. Койнаре; с. Чомаковци; с. Глава; с. Лепица; с. Сухаче; с. Горник; 
Зона ІІ – Южна и източна част от територията на Община Червен бряг (два пъти 

месечно) 
1. с. Девенци; с. Телиш; с. Ракита; с. Радомирци; с. Рупци; с. Реселец; с. Бресте; 

За събирането на битовите отпадъци се използва стационарна контейнерна 
система. Контейнерите се поставят на определени места и се обслужват от 
специализирани автомобили. В община Червен бряг кофите и контейнерите 
принадлежат на „Астон Сервиз” ООД, с която общината има сключен договор за 
осигуряване на сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци образувани 
на територията й. Състоянието на котейнерният парк се контролира от фирмата-
концесионер. В повечето случаи, сметовозните коли могат да уплътнят и компресират 
отпадъците още в процеса на товарене. Всички населени места в общината са в обхвата 
на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, което се извършва целогодишно 
по график, представен в таблицата по-горе.  

В следващата таблица са представени използваните видове контейнери в 
населените места в община Червен бряг: 

№  Населено място 
Контейнери тип 
„Бобър” (1.1 м3) 

– бр. 

Кофи тип 
„Мева” (0.11 м3) 

– бр. 

1. гр. Червен бряг 390 2 139 

2. гр. Койнаре 139 

3. с. Рупци 60 

4. с. Радомирци 61 

5. с. Ракита 35 

6. с. Телиш 45 

7. с. Чомаковци 47 

8. с. Сухаче 28 

9. с. Бресте 21 

10. с. Реселец 54 

11. с. Девенци 33 

12. с. Глава 47 

13. с. Горник 45 

14. с. Лепица 21 

Общо: 1 022 2 139 

През 2015г. са предоставени 250 бр. кофи с вместимост 0,11 м3 за нуждите на 
домакинствата в гр. Червен бряг. 

Паркът на машините и съоръженията за транспортиране на битови отпадъци, 
които се използват в община Червен бряг от фирмата-концесионер е както следва: 

 Сметоизвозващи автомобили      4 бр.; 
 Специализиран автомобил за миене     1 бр.; 
 Специализиран автомобил за измиване и дезинфекция  1 бр.; 
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 Самосвал         2 бр.; 
 Булдозер         1 бр.; 
 Челен товарач        1 бр; 
„Астон Сервиз” ООД осъществява поддръжка, ремонт и почистване на 

транспортните средства и контейнерите, като за целта разполага с помещения, изцяло 
оборудвани с инструменти и други необходими съоръжения. Разполага със складова и 
ремонтна база предназначена за съхранение и ремонт на автомобилния и контейнерен 
парк. В складовата база има наличен резерв транспортни средства и минимум 5% от 
броя и вида на кофите, контейнерите и парковите кошчета разположени на територията 
на община Червен бряг. За гарантиране на санитарно-хигиенните условия и 
недопускане на задържане на смет в съдовете за ТБО, „Астон Сервиз” ООД редовно 
почиства и поддържа контейнерите и кофите за отпадъци, които се измиват и 
дезинфекцират минимум два пъти годишно с цел премахване на неприятните миризми 
и опасността от развитие на болестотворни организми и бактерии. 

За извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на смесените 
битови отпадъци в община Червен бряг, фирмата-концесионер е обезпечила общината с 
необходимите съдове за събиране и сметоизвозваща техника така, че се обхващат 100% 
от населението на Общината и е осигурена необходимата честота на извозване, с която 
не се допуска препълване на контейнерите. 

През 2007г. община Червен бряг е сключила договор с ООп - „Екопак България“ 
АД за изграждане и управление на система за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки на територията на общината. На територията на община Червен бряг има 
общо 43 комплекта контейнери (тип „Бобър” с капацитет 1.1 м³) за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки (хартия, пластмаса, метали и стъкло), разположени само в гр. 
Червен бряг. В останалите населени места в общината не е въведена система за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки. В изпълнение на сключеният договор 
между община Червен бряг и „Екопак България” АД, извозването на разделно 
събраните отпадъци от опаковки се извършва по определен график. Местата за 
разполагане на елементите за разделното събиране на отпадъците от опаковки са 
определени от общината и съгласувани с ООп.  

Към настоящият момент не е решен проблемът с разделното събиране на 
биоотпадъци (хранителни и кухненски) и зелени отпадъци от паркове и градини, тъй 
като общината не е обезпечена със съдове и транспортна техника за разделното им 
събиране, т.е няма въведена система за разделно събиране на биоразградими отпадъци. 
При регулярната поддръжка на обществените зелени площи от „Астон Сервиз“ ООД, 
биоотпадъците се събираха в контейнерите за битовите отпадъци и по този начин 
зелените отпадъци в последствие се депонираха на старото общинско депо, като 
общината няма данни за техните количества. Предприети са съответните мерки за 
третиране на зелените отпадъци от страна на общината, която като член в Регионалното 
сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит и въведения регионален 
принцип на управление на отпадъците в регион Луковит, може да ползва 
функциониращия вече РЦУО-Луковит, на който има площадка за компостиране на 
„зелени“ отпадъци. 

Изхвърлянето на градински отпадъци заедно с битови отпадъци трябва да се 
преустанови възможно най-скоро. Има два незабавни метода за изхвърляне на 
градински отпадъци – домашно компостиране или доставка до съоръжение за 
компостиране на „зелени“ отпадъци. Препоръчва се общината да включи мерки за 
домашно компостиране и ползите от тях в своите информационни кампании за 
управление на отпадъците. Освен това, с течение на времето, общината трябва да 
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прилага по-ефективен, но и по-скъп метод на разделното събиране на градински 
отпадъци за всички квартали, например кварталите с еднофамилни къщи. Градинските 
отпадъци е необходимо да се компостират заедно с общинските зелени отпадъци за 
производство на рециклируем зелен компост. 

Съгласно „Националният стратегически план за поетапно намаляване на 
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-
2020)“, населените места в община Червен бряг, попадат в категориите „Райони „Тип 
„Б” и „Райони „Тип В” - т.е. с между 3 000 и 25 000 жители и под 3 000 жители. Тези 
райони се оценяват с висок потенциал за въвеждане на разделно събиране на 
биоразградими отпадъци. За такива райони е задължително въвеждането на зелено 
компостиране. 

Производствените предприятия на територията на общината образуват предимно 
битови отпадъци, специфични масово разпространени и рециклируеми отпадъци. 
Фирмите водят на отчет производствените си отпадъци пред РИОСВ – гр. Плевен, 
която провежда и контрола по изпълнението на фирмените програми за управление на 
отпадъците. Съгласно §1, т.32 от Допълнителните разпоредби на ЗУО, „производствени 
отпадъци“ са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на 
физическите и юридическите лица. Необходимо е фирмите да изпълняват 
задълженията си, като предоставят необходимата информация за генерираните от тях 
отпадъци в РИОСВ – гр. Плевен. 

Не е решен проблемът с разделното събиране на отпадъците от изгарянето на 
дърва и въглища през отоплителния сезон, тъй като на територията на община Червен 
бряг понастоящем няма отделни съдове са събиране на пепел и сгурия. Понастоящем 
посочените отпадъци от домакинствата се изхвърлят, извозват и третират със смесените 
битови отпадъци. При смесване с въглищни остатъци, сгурия и пепел се променя 
състава на отпадъците в посока по-висока плътност и понижено съдържание на 
рециклируеми материали. При изсипване на не добре загасени отпадъци от горенето на 
дърва и въглища се повреждат и контейнерите. Друг негативен ефект от запалването на 
отпадъците в контейнерите е временното, но силно замърсяване на въздуха в района на 
контейнерите с горящи отпадъци. Имайки в предвид, че в малките населени места в 
общината, основно населението се отоплява на дърва и въглища е необходимо, 
общината да осигури съответните съдове за събиране на пепел и сгурия или при 
подновяване в бъдеще на договора за изпълнение на услугите по сметосъбиране и 
сметоизвозване да заложи изискване в районите, където населението главно ползва 
дърва и въглища за отопление да се поставят контейнери за разделно събиране на пепел 
и сгурия. 

На територията на община Червен бряг не се извършва разделно събиране на 
опасни отпадъци от домакинства (напр. газоразрядни и луминесцентни лампи, живак и 
съдържащи живак уреди, лакове и бояджийски материали, домакински препарати, 
химикали, фармацевтични продукти с изтекъл срок на годност и т.н). Общината 
понастоящем не е сключила договор с ООп, извършваща услуги по събиране, 
транспортиране, опаковка за безопасно транспортиране, последващо третиране и 
обезвреждане на разделно събрани опасни отпадъци от домакинствата. Но в тази 
насока са предприети някои мерки от страна на общината, която е сключила договор с 
фирма „Палмекс-03” ЕООД, гр. Червен бряг, притежаваща разрешение по чл.35 от ЗУО 
за осигуряване на площадка на територията на общината за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата – вкл. и опасни отпадъци, т.е общината е 
осигурила площадка за безвъзмездно предаване от населението на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата, без за това общината да изисква допълнително заплащане 
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от населението (площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО, а именно: „осигуряване 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). Също така населението на 
община Червен бряг може да ползва ЦР, разположен на РЦУО-Луковит, който 
обслужва общините Луковит, Тетевен, Червен бряг, Роман и Ябланица. На ЦР на 
РЦУО-Луковит има 2 бр. товарни контейнери ролков тип за временно складиране на 
опасни отпадъци. 

4. Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

В нормативната уредба поставените цели за оползотворяване и рециклиране на 
строителни отпадъци и от разрушаване на сгради са на национално ниво и няма 
поставени цели пред общините. ЗУО и „Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали“ поставят изисквания 
към възложителите на обществени поръчки за строителни дейности и за разрушаване 
на сгради, в т.ч. когато общините са възложители на строителни дейности и на 
дейности по разрушаване на сгради: 

 Строителната документация да съдържа план за управление на строителните 
отпадъци; 

 Да контролират практическото изпълнение на този план; 
 Да контролират изпълнението на плана за управление на строителните 

отпадъци при въвеждане в експлоатация на обектите и в случаите, когато 
възложител на строителните дейности и за разрушаване на сгради не е 
общината, но тя е компетентна за приемане на строежите; 

 Да изискват влагане на рециклирани строителни материали в определени 
количества, когато общината е възложител на обществени поръчки, които са 
различни за различните строежи (пътища, сгради и др.); 

Общините имат задължения и за управление на строителни отпадъци от 
ремонтни дейности на домакинствата, когато са в малки количества. С приетия през 
2012г. ЗУО отпадна задължението на общините да осигуряват депа за строителни 
отпадъци. 

В периода 2010-2011г. на старото общинско депо в община Червен бряг са 
депонирани 3 170 тона строителни отпадъци (съгласно данни от община Червен бряг). 
За периода 2012-2015г. община Червен бряг няма информация за количествата на 
генерираните от ремонтните дейности на домакинствата на територията на общината и 
за количествата на депонираните строителни отпадъци, тъй като тези отпадъци се 
изхвърлят от населението в контейнерите за смесени битови отпадъци и по този начин 
постъпват съвместно с тях и се депонират на РЦУО-Луковит (от м. април 2016г.), а 
преди това са депонирани на старото общинско депо в м. „Долна биволица“, гр. Червен 
бряг и са били оползотворени, като са се използвали основно за запръстяване на 
старото общинско депо, но общината няма информация за количествата оползотворени 
и депонирани строителни отпадъци през годините след 2011г. 

Изготвени са прогнози за количествата ОСР за община Червен бряг, като са 
използвани налични данни за количествата депонирани строителни отпадъци в 
общината за 2011г. – 1 320 т/год. и е използвана норма на генериране на строителни 
отпадъци от 48 кг/ч/год. и за 2015г. по експертна оценка генерираните строителни 
отпадъци в общината са в размер на 1 240,42 т/год. Съгласно изготвените прогнози за 
количествата на ОСР в община Червен бряг, общото количество на генерираните 
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строителни отпадъци в общината е 1 132,91 тона за 2020г. 
Отпадъците от строителство и разрушаване (ОСР) са резултат главно от частни 

търговски дейности. Според принципа „замърсителят плаща” разходите за третиране и 
окончателно обезвреждане, трябва да се поемат от изпълнителите и техните клиенти. 
Все пак е задължение на общината да гарантира, че СО се третират и обезвреждат по 
екологосъобразен устойчив начин. 

Необходимо е по собствена инициатива и за своя сметка община Червен бряг да 
организира създаването на площадка за временно съхранение на строителните 
отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата и отпадъците от строителни и 
разрушителни дейности, на които общината е Възложител или в сътрудничество с 
частен доставчик на услугата и последваща обработка на строителните отпадъци, които 
ще се рециклират. Раздробяването и друго третиране за рециклиране може да се 
извършват от нает изпълнител с мобилно оборудване. Общината трябва да събира 
адекватна такса вход за възстановяване на инвестициите за обекта и разходите за 
раздробяване и сортиране на отпадъците. Остатъците, които не могат да бъдат 
рециклирани или замърсените нерециклируеми строителни отпадъци, или тези 
класифицирани като напълно инертни отпадъци, ще се доставят на регионалното депо 
за депониране след заплащане на входна такса. Като алтернатива общината може да 
създаде съоръжение за рециклиране на СО чрез публично-частно партньорство. 

5. Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ГПСОВ 

В съответствие с Наредбата за утайките, пречиствателните станции са 
задължени да третират утайките преди тяхното обезвреждане и оползотворяване. Това 
се прави с цел да се осигури приключване на ферментационните процеси и 
разпространението на патогенни организми. Третирането всъщност включва 
обезводняване и стабилизиране на утайките, което се извършва на територията на 
пречиствателните станции. ПСОВ в страната използват главно филтър преси и 
центрофуги за обезводняване. Обезводнените утайки се съхраняват на изсушителни 
полета. В страната има и пречиствателни станции, които извършват анаеробна 
стабилизация на утайките чрез метантанкове. Депонирането на стабилизирани утайки 
от ПСОВ стои най-ниско в „йерархията на управление на отпадъците“ и не следва да се 
прилага като метод на обезвреждане. 

Методи за третиране на утайките от ПСОВ 

Съществуват следните утвърдени методи за обезвреждане и оползотворяване на 
утайките от ПСОВ:  

 Стабилизиране на утайките - утайките се стабилизират преди последващо 
третиране. Суровите утайки от уплътнителя могат да останат нетретирани 
само ако впоследствие бъдат обработени в инсинератор за сурови утайки. 
Стабилизиране на утайките се извършва или в анаеробни (напр. метан-
танкове), или при аеробни условия (напр. вентилационни съоръжения); 

 Обезводняване – извършва се с цел да се намали значително водното 
съдържание в утайките от ПСОВ, особено с цел намаляване на транспортните 
разходи. Това става чрез използването на утаителни центрофуги и преси; 

 Сушене – постига се допълнително намаляване на количествата утайки, 
подлежащи на третиране, както и допълнително стабилизиране и 
хигиенизиране на утайките от ПСОВ; 

 Преобразуване - това е един по-широк кръг от процеси, при които утайките от 
отпадъчни води се трансформират с цел оползотворяване на съставките им и 
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неутрализиране на съдържащите се в тях потенциално опасни компоненти. 
Много често преобразуването на утайките включва обезводняване и/или 
сушене като предварителна стъпка. С преобразуването се неутрализират 
съдържащите се в утайките потенциално опасни компоненти, както и се 
трансформират с цел оползотворяване на полезните в тях съставки. 
Преобразуването може да включва например компостиране и разграждане на 
утайките с цел оползотворяването им в земеделието и за рекултивация на 
нарушени терени; 

 Термично оползотворяване - позволява в най-голяма степен неутрализирането 
на опасните съставки в утайките. Като метод обаче той е свързан с най-високи 
разходи. Съществуват множество способи като например съвместно изгаряне, 
газификация и т.н; 

 Биологично оползотворяване - може да се осъществи след съвместно 
анаеробно разграждане или чрез компостиране; 

Според годишните доклади на ИАОС най-използваният метод за третиране на 
утайките от ПСОВ в периода 2004-2005г. е депонирането. Тази тенденция обаче е 
променена и през 2012г. депонирането на стабилизирани утайки представлява само 
11% от общото им количество. В същото време прилагане на метода за 
оползотворяване – компостиране (най-често чрез червен калифорнийски червей), заема 
все по-значителен дял. 

В община Червен бряг през 2015г. е изградена нова пречиствателна станция за 
отпадъчни води за която няма изготвена „Програма за управление на утайките”. 
Регионалната система за управление на отпадъците може да приема само механично 
обезводнени утайки до съдържание на сухо вещество най-малко 20%. Предвид факта, 
че в ПСОВ – гр. Червен бряг потока отпадъчни води преминава през степени на 
пречистване – механично пречистване (решетка и пясъкозадържател), биологично 
пречистване (биобасейни), вторичен утаител, дезинфекция, като излишната активна 
утайка се обезводнява с центрофуга, при постигане на влажност 80% на обезводнената 
утайка и в случай на незначително съдържание на замърсители, утайките може да се 
депонират на Регионалното депо за неопасни отпадъци, разположено в РЦУО-Луковит. 
За тях пречиствателната станция трябва да плаща съответната такса на входа на депото. 

Съгласно изготвените прогнози за количествата на генерираните утайки в 
община Червен бряг за 2020г. са 331,22 т/год. 

6. Изводи 

 През последните години община Червен бряг изпълнява последователна и 
дългосрочна политика за развитие на инфраструктурата за управление на 
отпадъците, като участва в изграждането на Регионалната система за 
управление на отпадъците в регион Луковит. Третирането на битовите 
отпадъци генерирани на територията на община Червен бряг се осъществява 
от м. април 2016. чрез регионален принцип на РЦУО - Луковит; 

 С въвеждане на РСУО през м. март 2016г. и регионален подход за управление 
на отпадъците в общината през м. април 2016г., община Червен бряг е 
обезпечена със съвременна инфраструктура за управление на битови 
отпадъци, ЕГО, зелени отпадъци с цел тяхното оползотворяване, рециклиране 
и екологосъобразно обезвреждане; 

 С оглед изпълнение на изискванията на ЗУО за осигуряване на площадки, на 
които населението на общината може да оставя разделно събраните опасни 
отпадъци от бита, ЕГО, рециклируеми отпадъци, зелени и други разделно 
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събрани отпадъци, общината е обезпечена с такава площадка (сключен 
договор с фирма „Палмекс-03” ЕООД, притежаваща разрешение по чл.35 от 
ЗУО за осигуряване на площадка на територията на общината за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата). Също така 
населението на община Червен бряг може да ползва ЦР, разположен на 
РЦУО-Луковит, където има контейнери за битови, ЕГО, зелени отпадъци и за 
всички видове отпадъци, които не могат да се депонират с битовите и не е 
осигурена определена система за събиране; 

 На територията на общината функционират места /площадка за събиране и 
временно съхраняване на масово разпространени отпадъци (НУБА, ИУГ, 
ИУЕЕО и др.), но те се оперират от частни фирми; 

 На територията на община Червен бряг се извършва разделно събиране на 
отпадъци от опаковки, НУБА, ИУГ, ИУЕЕО и разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, ОЧЦМ и др, 
на определени от общината места от ООп/фирми с които общината е 
сключила договори; 

 На територията на община Червен бряг не се извършва събиране на излезли 
от употреба моторни превозни средства; 

 На територията на община Червен бряг не се извършва разделно събиране и 
няма площадка за предаване на отработени масла; 

 За извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на 
смесените битови отпадъци в община Червен бряг, фирмата-концесионер е 
обезпечила общината с необходимите съдове за събиране и сметоизвозваща 
техника така, че се обхващат 100% от населението на Общината и е осигурена 
необходимата честота на извозване, с която не се допуска препълване на 
контейнерите; 

 Общината не е обезпечена с необходимите съдове за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки, тъй като контейнери за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки (хартия, пластмаса, метали и стъкло) има само в гр. Червен бряг, 
а в останалите населени места разделно събиране на отпадъци от опаковки не 
се извършва; 

 Общината не е обезпечена със съдове и транспортна техника за разделно 
събиране на биоотпадъци (хранителни и кухненски) и зелени отпадъци от 
паркове и градини, т.е няма въведена система за разделно събиране на 
биоразградими отпадъци; 

 Община Червен бряг е предприела съответните мерки за третиране на 
зелените отпадъци, която като член в Регионалното сдружение за управление 
на отпадъците – регион Луковит и въведения регионален принцип на 
управление на отпадъците в регион Луковит, може да ползва 
функциониращия вече РЦУО-Луковит, на който има площадка за 
компостиране на „зелени“ отпадъци; 

 Съгласно „Националният стратегически план за поетапно намаляване на 
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 
(2010-2020)“, населените места в община Червен бряг, попадат в категориите 
„Райони „Тип „Б” и „Райони „Тип В” - т.е. с между 3 000 и 25 000 жители и 
под 3 000 жители, като тези райони се оценяват с висок потенциал за 
въвеждане на разделно събиране на биоразградими отпадъци и е 
задължително въвеждането на зелено компостиране; 
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 На територията на общината няма отделни съдове за събиране на пепел и 
сгурия през отоплителния сезон; 

 На територията на община Червен бряг се извършва разделно събиране на 
опасни отпадъци от домакинства (сключен договор с фирма „Палмекс-03” 
ЕООД, притежаваща разрешение по чл.35 от ЗУО за осигуряване на площадка 
на територията на общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата – вкл. и опасни отпадъци). Също така населението 
на община Червен бряг може да ползва ЦР, разположен на РЦУО-Луковит, на 
който има контейнери за временно складиране на опасни отпадъци; 

 Общината е изпълнявала задължението си за управление на строителните 
отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата, като тези отпадъци са се 
оползотворявали за запръстяване на старото общинско депо; 

 След закриване на старото общинско депо е необходимо, община Червен бряг 
да организира създаването на площадка за временно съхранение на 
строителните отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата и 
отпадъците от строителни и разрушителни дейности, на които общината е 
Възложител; 

7. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 
анализа пропуски и несъответствия 

 Необходимо е общината да сключи договор с фирма извършваща услуги по 
събиране, транспортиране и рециклиране на излезли от употреба моторни 
превозни средства; 

 Необходимо е общината да осигури най-малко едно място на територията на 
общината за смяна на отработени масла и да сключи договор с организация 
по оползотворяване, относно организирането и управлението на дейностите 
по събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или 
обезвреждане на отработени масла; 

 Необходимо е разширяване обхвата на системата за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки, като бъдат включени и останалите населени места в 
общината; 

 Въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци и 
осигуряване от общината на съответните съдове и транспортна техника за 
разделно събиране на биоотпадъци (хранителни и кухненски) и зелени 
отпадъци от паркове и градини; 

 Необходимо е общината да насърчава и въведе домашното компостиране на 
„зелени“ отпадъци; 

 Необходимо е общината да осигури съответните съдове за събиране на пепел 
и сгурия или при подновяване в бъдеще на договора за изпълнение на 
услугите по сметосъбиране и сметоизвозване да заложи изискване в районите, 
където населението главно ползва дърва и въглища за отопление да се 
поставят контейнери за разделно събиране на пепел и сгурия; 

 Необходимо е по собствена инициатива и за своя сметка община Червен бряг 
да организира създаването на площадка за временно съхранение на 
строителните отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата и 
отпадъците от строителни и разрушителни дейности, на които общината е 
Възложител или в сътрудничество с частен доставчик на услугата и 
последваща обработка на строителните отпадъци, които ще се рециклират; 
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4. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, С АКЦЕНТ ВЪРХУ КОНТРОЛНИТЕ 
ФУНКЦИИ 

1. Информационно обезпечаване на анализа 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани 
ведомствени нормативни документи: 

 „Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на 
община Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС №111/30.06.2004г., изм. с 
Решение на ОбС №633/29.09.2006г.); 

 „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 
2015-2019г.“ (приет с Решение на ОбС №12/03.12.2015г.); 

 „Устройствен правилник за дейността, структурата и организацията на 
работа в общинска администрация – Червен бряг за периода 2015-2019г.” 
(утвърден със Заповед РД-09-253/10.05.2016г.); 

2. Функции за управление на отпадъците 

За ефективното управление на отпадъците от ключово значение е наличието на 
институционален капацитет в общината във връзка с изпълнение на функциите, 
възложени й съобразно нормативната уредба и поставените общински цели по 
отношение на политиката за управление на отпадъците. 

В община Червен бряг има утвърден със Заповед на кмета РД-09-
253/10.05.2016г. „Устройствен правилник за дейността, структурата и 
организацията на работа в общинска администрация – Червен бряг за периода 2015-
2019г.”, който ясно определя организацията на дейност и функционалните задължения 
на административните звена в общинската администрация на община Червен бряг. В 
общината се избира общински съвет и кметове на кметства, чиято дейност се 
подпомага от общинската администрация. Общинският съвет определя политиката за 
изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите 
определени със закон.  

Общинската администрация - осигурява изпълнението на законите, 
подзаконовите нормативни актове, решенията на общински съвет, подпомага кмета на 
общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, 
подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по 
административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. 
Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от 
принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, 
целесъобразност и ефективност. Общинската администрация извършва 
административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, 
достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и 
спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица 
административно обслужване. В община Червен бряг организационната структура на 
Общинската администрация е следната: 
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Структурата на Община Червен бряг, съгласно Решение на ОбС-Червен бряг 
№21, Протокол №3/03.12.2015г. включва общо 97 бр., както следва: 

 Ръководство – общо 19 бр., включващи Кмет на Общината, Заместник кмет 
на Общината – 3 бр, Кметове на кметства – 13 бр. и други пряко подчинени на 
кмета (общо 2 бр.) на длъжности - Секретар на Общината и Главен архитект; 

 Обща администрация – общо 27 бр., включващи: 
- Ръководни длъжности (2 бр.) - Директор дирекция „АПИО“ и Началник 

отдел „Счетоводни дейности“; 
- Експертни длъжности (25 бр.); 

 Специализирана администрация – общо 51 бр., вкл.: 
- Ръководни длъжности (10 бр.) - Директор дирекция „Европейски програми 

и проекти”; Директор дирекция „Строителство и архитектура”; Началник 
отдел „КРВП”; Началик отдел „Инвеститорски контрол”; Директор 
дирекция „Образование, култура, спорт”; Директор дирекция „Контрол 
обществен ред и сигурност”; Началник отдел „АМДТ”; Началник отдел 
„Общинска собственост и стопански дейности”; Началник отдел 
„Обществени поръчки”; Началник отдел „Социални дейности”; 

- Експертни длъжности (39 бр.); 
- Технически длъжности (2 бр.); 

Кметът на общината - ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, 
като внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската 
администрация, организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския 
бюджет и на дългосрочни програми. Кметът на общината е едноличен орган на 
изпълнителната власт и делегира със заповед свои правомощия на заместник кметовете, 
кметовете на кметства, секретаря на общината и други служители от общинската 
администрация, като определя функциите им. Осъществява контрол по 
законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при 
изпълнение на техните правомощия. 

Заместник кметът по икономическите въпроси - ръководи, координира и 
контролира дейността на дружествата с общинско участие, по отношение на които 
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Общината упражнява права на собственик върху общинската част от капитала им. 
Ръководи, координира и контролира комисии, свързани с прилагане на нормативни 
актове в ръководената от него сфера, както и осъществява други правомощия, 
делегирани му от кмета на общината. Координира взаимоотношенията на общинска 
администрация с министерства, ведомства, финансови институции, юридически и 
физически лица за дейностите, по които отговаря. 

Заместник кметът по строителство, архитектура, инвестиционни проекти и 
програми и екология - ръководи, координира и контролира дейността на Дирекция 
„Строителство и архитектура”, Дирекция „Европейски Проекти и програми“ и 
Отдел „Обществени поръчки“. Ръководи, координира и контролира дейността на 
комисията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и на други комисии, свързани с прилагане на 
нормативни актове в ръководената от него сфера. Координира взаимоотношенията на 
общинска администрация с министерства, ведомства, финансови институции, 
юридически и физически лица за дейностите, по които отговаря. 

Заместник кметът по образование, култура, социални дейности, 
здравеопазване и спорт - ръководи, координира и контролира дейността на Дирекция 
„Образование, култура и спорт” и Отдел „Социални дейности“. Ръководи, 
координира и контролира следните мероприятия, дейности и комисии - Общински 
социални услуги, спортна база, дейности по здравеопазването, културно-историческото 
наследство, общински културни институции и читалища, център за работа с деца, 
ОбКБППМН и други комисии, свързани с прилагане на нормативни актове в 
съответната сфера. Координира взаимоотношенията на общинска администрация с 
министерства, ведомства, финансови институции, юридически и физически лица за 
дейностите, по които отговаря. 

Кметът на кметство – изпълнява бюджета на общината в частта му за 
кметството, организира провеждането на благоустройствени, комунални и други 
мероприятия. Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за 
поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на 
кметството, като приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и 
организира охраната на полските имоти. 

Секретарят на общината – организира дейността на общинската 
администрация, ръководи, координира и контролира дейността на Дирекция „АПИО“. 
Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-
техническото обзавеждане на службите. Организира деловодството, документооборота 
в общината и общинския архив, както и отговаря за дейността на службите по 
гражданска регистрация и административно обслужване. Организира атестирането на 
служителите в общинската администрация. Осигурява технически и организира 
международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, 
в които тя участва, както и организира обмен на опит и внедряването на добри 
практики в работата на администрацията. 

Финансовите контрольори – упражняват предварителен контрол относно 
законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност. 
Осъществяват проверки и преди вземане на решения за поемане на задължения и 
извършване на разходи. Оказват методическа помощ на общинската администрация по 
прилагането на нормативните документи, свързани с контролната дейност. 
Осъществяват непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи.  

Вътрешният одитор – е пряко подчинен на кмета на общината и дейността, 
устройството, управлението, правата и задълженията му са утвърдени от кмета на 
общината. 
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Главният архитект на общината – осъществява самостоятелно правомощия, 
определени от Закона за устройство на територията, други законови и подзаконови 
нормативни актове или със заповед на кмета на общината. Провежда и контролира 
действията по устройство на територията, рамките на правомощията предоставени по 
ЗУТ, както и съгласува идейни инвестиционни проекти и одобрява работни или 
технически инвестиционни проекти, издава разрешение за строеж. Изготвя становища 
за изменение на устройствения план и становища във връзка с узаконяване и 
разрешаване ползването на строежите. Участва в рамките на своите компетентности в 
комисии, свързани с дейността на общината. 

Служителят по сигурност на информация – пряко подчинен на кмета на 
общината и изпълнява функциите по прилагане на „Закона за защита на 
класифицираната информация“. 

Директорите на дирекции, началниците на отдели и ръководителите на 
мероприятия и дейности по структурата на общинска администрация – отговарят за 
организацията, ръководството, координацията и контрола на работата на експертните и 
технически длъжностни лица в дирекциите, отделите, мероприятията и дейностите към 
тях в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове в съответната 
област. Организират и контролират проучването, обобщаването и изпълнението на 
задачи, поставени им по компетентност. Осъществяват необходимите организационни 
връзки и взаимоотношения с другите звена, съгласно одобрената управленска 
структура на общинска администрация. Контролират архивната дейност в съответните 
структурни единици. Полагат грижи за повишаване на професионалната квалификация 
и израстване на служителите, правят оценка на индивидуалното им трудово 
изпълнение, както и правят предложения за подобряване организацията на работа в 
администрацията. 

Структурата на общинската администрация се утвърждава от Общинския съвет 
по предложение на кмета на общината. Администрацията на община Червен бряг е 
Обща и Специализирана. 

Общата администрация - осигурява технически дейността на органите на 
местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по 
административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. 
Общата администрация включва една Дирекция „Административно-правно и 
информационно обслужване” (АПИО), която е на пряко подчинение на секретаря на 
общината. Дирекцията извършва дейностите по административно-правното и 
информационно обслужване на гражданите и юридическите лица. Подпомага кмета на 
общината при осъществяване на правомощията му, осигурява нормативно и технически 
неговата дейност, както и осигурява организационното и техническото обслужване на 
Общинския съвет. Дирекция “АПИО” е структурирана в следните дейности: 

 Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО);  
 Информационно-техническо обслужване; 
 Правно обслужване; 
 Човешки ресурси; 
 Център за услуги и информация на гражданите; 
 Канцелария на кмета; 
 Организационно-техническо обслужване на Общинския съвет; 
Специализираната администрация - подпомага и осигурява осъществяването на 

правомощията на кмета на общината, като включва следните структурни звена: 
 Дирекция „Европейски програми и проекти”; 
 Дирекция „Строителство и архитектура“ е структурирана в две звена: 
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- Отдел „КРВП - строителен контрол и градоустройство“ - изпълнява 
функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в 
ЗУТ; Поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията 
им, и архив на издадените строителни книжа; Поддържа определените от 
ЗУТ регистри на решенията за изработване на ПУП и на измененията им, 
регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в 
експлоатация строежи и др.; Организира и участва в дейността на 
общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по 
внесени проекти; Извършва административно-технически услуги по 
одобряване на устройствени планове и архитектурни проекти, визи за 
проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване 
съгласно ЗУТ; Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и 
подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа; 
Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя 
и връчва констативни актове на нарушителите; Участва в комисии за 
установяване на състоянието на сградите по гл. XIII, раздел III от ЗУТ; 
Съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за 
премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, 
стопански и временни постройки, павилиони и будки; Участва в 
приемателни комисии, назначени от РДНСК и в комисии, свързани с 
дейността на общината; Организира изработването на нови 
специализирани кадастрални карти, застроителни и регулационни планове 
и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с 
инстанциите; Извършва текущо попълване, поправки и промени на 
действащите кадастрални планове и разписни книги, до изработване на 
кадастър и имотен регистър; Съхранява всички налични кадастрални и 
устройствени планове и техните изменения в техническия архив; Участва в 
приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи; 
Извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и 
ниво за строеж и контролира изпълнението им; Заверява протоколите за 
откриване на строителна площадка; Осъществява контрол при изпълнение 
на одобрени строителни проекти; Подготвя, разглежда и съгласува 
преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно 
„Закона за опазване на земеделските земи“; Урежда отношенията между 
собственици и ползватели на земеделски земи по §4 от Предходните и 
заключителни разпоредби на „Закона за собствеността и ползване на 
земеделски земи“; 

- Отдел „Инвеститорски контрол - строителство и екология“ – 
осъществява ръководство, координация и контрол на строителство 
(жилищно, просветно, здравно и др.) и ремонт на обекти собственост на 
общината; Участва в разработването на бюджетната програма за обектите 
от инженерната инфраструктура на общината и за обектите общинска 
собственост строителство (жилищно, просветно, здравно и т.н.); 
Упражнява контрол за качественото изпълнение на строителството и 
ремонта на общински обекти и подписва издадените актове, съставени по 
време на изпълнението им; Участва в ЕСУТ, съгласно заповед на кмета на 
общината; Изготвя досиета на обекти, финансирани от общината, на които 
изпълнява инвеститорски функции; Подготвя технико-икономическо 
задание (ТИЗ) във връзка с конкурсни (тръжни) документи на обекти, на 
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които ще изпълняват инвеститорски функции; Проверява договорите на 
проектанти и строители, преди сключването им; Изпълнява инвеститорски 
функции, свързани с проектоизпълнение на общински обекти, чистота и 
озеленяване; Участва в рамките на своите компетентности в комисии, 
свързани с дейността на общината; Участва в разработка на краткосрочни и 
дългосрочни програми – международни и местни, свързани с дейността на 
отдела; Съставя актове на нарушителите съобразно дейността на отдела и 
съгласно наредби на общинския съвет; Изготвя или участва в изготвянето 
на програми, стратегии и планове за устройство и развитие по отношение 
на околната среда; Участва в разработването, провеждането и контрола на 
мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и 
екологичната политика на територията на общината; Участва в оформянето 
и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните 
общински мероприятия и обекти; Координира дейността на общинската 
администрация в областта на екологията с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РДНСК, 
РДВР, както и с неправителствените екологични и природозащитни 
организации и движения и научната общност (висшите училища и 
университети), частните и държавни фирми, НПО и със специалисти в 
областта на екологията; Контролира екологичното състояние на общината; 
Изготвя задания на проекти за озеленяване; Изготвя и контролира 
ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран 
мениджмънт; Подготвя договорите за дейността по сметопочистването, 
сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява 
контрол по същата дейност; Участва в изготвянето на графици за измиване 
на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др., както 
и контролира тяхното изпълнение; Упражнява редовен контрол по 
опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи 
от граждани, физически и юридически лица; Разяснява, предупреждава и 
осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, 
намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и 
проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация; 

 Дирекция „Образование, култура, спорт“ - осъществява своята дейност в 
пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката (МОН), 
Регионалният инспекторат по образованието – Плевен и Министерството на 
финансите, относно правилното прилагане на системата за делегираните 
бюджети в учебните и детските заведения, обслужващи звена, както и други 
специфични нормативни изисквания; Осигурява условия за здравословно 
обслужване и съдейства за сигурността в общинските училища и детските 
заведения; Разработва и създава условия за прилагане на общински 
образователни програми и проекти; Координира дейността на спортните 
клубове на територията на общината; Участва в комисии, разглеждащи 
образователни, спортни и младежки проблеми; Участва в Общинската 
комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните; Организира изпълнението на общинската културна програма 
и отбелязване на годишнини, свързан с местния, регионалния и националния 
културно-исторически календар; Извършва дейност и координира работата на 
общинските културни институти и читалищата и на тези със смесено 
финансиране; Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с 
Министерството на културата относно прилагане на специфичните 
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нормативни изисквания; Организира провеждането на спортни и спортно-
туристически прояви с населението на общината; 

 Дирекция „Контрол, обществен ред и сигурност“ - е специализирана 
структура на Общинската администрация, осъществяваща дейности свързани 
с изпълнение и контрол на наредбите на ОбС-Червен бряг. Изпълнява задачи 
по изискванията за спазването на нормативните актове от физическите и 
юридически лица и следи за спазването на законността от контролните органи 
на общината. Служителите на дирекцията съдействат в рамките на 
правомощията си на гражданите от общината при реализиране на техните 
законни права и интереси, като вземат мерки за предотвъртяване на 
нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно 
установения ред на територията на общината. Служителите на дирекцията 
извършват превантивна дейност за спазване на разпоредбите на нормативните 
актове, приети от ОбС, като са упълномощени да установяват нарушения на 
тези актове по предвидения законов ред, както и да санкционират такива 
нарушения в рамките на правомощията, дадени им от нормативни актове на 
ОбС на базата на съответните закони. Дирекцията изпълнява задачите си 
самостоятелно или във взаимодействие с други общински органи и звена или 
държавни органи; 

 Отдел „Администриране на местни данъци и такси” – извършва 
производства по установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и 
такси; Установява административни нарушения и налага административни 
наказания; Изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди; Оказва 
методическа помощ по разработването, приемането и актуализация на 
бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината; Участва в 
изготвянето на проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите 
за нейното изпълнение; Подготвя отчетите за касово изпълнение на бюджета 
по образец на Министерството на финансите; Следи за своевременното 
внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет 
и разработва мерки за допълнителни финансови приходи; Изготвя 
предложения до Общински съвет за промени в „Наредбата за определянето и 
администрирането на местните данъци и цени на услуги“; Съдейства за 
подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне 
на размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината; 
Изготвя и актуализира СФУК съгласно Закона за държавен вътрешно-
финансов контрол; Представя периодично на Националното сдружение на 
общините в РБългария унифицирана информация за изпълнението на 
общинския бюджет с цел отстояване интересите на общините в преговорите с 
Министерство на финансите и други министерства и ведомства; 

 Отдел „Общинска собственост и стопански дейности” – управлява 
възстановената общинска собственост в регулацията на населените места и 
извън нея във връзка с изпълнението на ЗОС, ЗУТ, ЗСПЗЗ, правилниците за 
приложение и наредбите към тях; Изготвя програми за управлението на 
общинската собственост, информации за ефективността, статута и ползването 
на обектите – общинска собственост; Издирва, проучва и комплектува 
документите, доказващи собствеността на общината и съставя актове за 
общинска собственост и осъществява действия по отписването им от актовите 
книги; Деактува имоти, подготвя отписването на имотите, неправилно 
актувани като общинска собственост, съставя преписки по ликвидиране на 
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съсобственост, подготвя и поддържа кореспонденция с Областния управител 
за отписване на актове за държавна собственост; Изготвя, обработва, 
докладва и предвижда преписки по придобиването на права на ползване и на 
строеж, права за пристрояване и надстрояване и други ограничени вещни 
права върху общинските недвижими имоти, както и продажби и замени на 
общинско имущество; Изготвя справки и издава удостоверения по молби на 
физически и юридически лица относно собствеността и статута на имотите, 
заверява молби-декларации по обстоятелствените проверки; Провежда 
отчуждителни процедури по ЗУТ и решава възникнали проблеми по 
обезщетяване на собственици и осигурява промените по прилагането на ПУП 
и устройствените планове; Участва в експертен съвет по предложения за 
ПУП, устройствените планове и приемане на техническа документация, в 
процедурите по отреждане на терени, въвеждане на приетите ПУП, отнасящи 
се до общински терени; Организира и контролира управлението на земите от 
ОПФ, решава спорове между земеделски производители и собственици и 
ползватели на земеделска земя, прилага процедури по неправомерно ползване 
на земеделска земя (чл.34 от ЗСПЗЗ), изплаща полагащото се средно рентно 
плащане на собственици по чл.37б. „в”, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ; Ежегодно 
определя ползването на общински мери и пасища, подписване на договори и 
събиране на такси; Извършва всички действия, свързани с техническата и 
технологична подготовка и провеждане на концесионната процедура и 
текущият контрол по изпълнението на сключените концесионни договори и 
има правата и задълженията на длъжностни лица по ППЗК; Категоризира 
търговски обекти , извършва проверки, поддържа регистър на търговските 
обекти и обектите, извършващи търговия с черни и цветни метали; 
Ежемесечно предоставя и изготвя информация за ТД на НАП – гр. Велико 
Търново, офис - Плевен, изготвя и изпраща статистическа информация до 
Министерството на икономиката за категоризираните обекти в общината; 
Участва при разработването на промени и допълнения на наредбите, касаещи 
общинското имущество и промените в закона; Ръководи, координира и 
контролира комисии, свързани с прилагане на нормативни актове в 
ръководената от него сфера, както и осъществява други правомощия, 
делегирани му от кмета на общината - комисия за разпореждане с общинско 
имущество и комисия за настаняване в общински жилища и картотекиране на 
крайно нуждаещи се граждани; 

 Отдел „Социални дейности“ – подготвя и организира изпълнението на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги; Организира 
дейността на Домашния социален патронаж, общинската трапезария и др. 
местни дейности, свързани със социалните грижи и услуги; Организира 
изпълнението на Общинската програма за закрила на детето, съвместно с 
дирекция „Социално подпомагане“; Подготвя и организира изпълнението на 
Общинската програма за интеграция на малцинствата и развитие на 
българският етнически модел; Координира провеждането на здравната и 
социална политика на територията на общината; Подготвя и реализира 
програми и проекти в областта на здравеопазването и социалните дейности; 
Разработва програми за поетапно технологично обновяване в 
здравеопазването чрез осъществяване на инвестиционни проекти по линия на 
национални здравни програми, финансиране от бюджета или от 
специализирани фондове; Съвместно с регионалните структури на 
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Министерство на здравеопазването и районните здравноосигурителни каси 
(РЗОК) разработва и актуализира здравната карта на общината; Координира и 
контролира дейността на общинските здравни заведения; Осъществява връзки 
с други институции, имащи отношение към решаване на социалните 
проблеми в общината; 

 Отдел „Обществени поръчки“ - набира и анализира информация за текущи и 
предстоящи програми и проекти на ЕС; Идентифицира възможности за 
кандидатстване с проектни предложения на Общината за оперативни 
програми и други донорски програми и проекти; Управлява и отчита 
одобрени общински проекти; Предоставя актуална информация и насоки за 
кандидатстване по програми на ЕС, държавни фондове и донорски 
организации на потенциални бенефициенти (физически и юридически лица); 
Отчита проекти и програми; Участва в информационни срещи и семинари, 
обучаващи курсове и конференции, свързани с европейската интеграция, 
различните програми за финансиране и донорски организации; Осъществява 
връзка с други общини, срещи и обмяна на опит; Създава условия за успешно 
партньорство в местни и регионални медии за своевременно информиране на 
обществеността относно политиката на общината във връзка с 
осъществяваната дейност; Подготвя документацията за участие в обществени 
поръчки (ОП), изготвя заповеди за откриването им, съобразно действащо 
законодателство, изготвя заповеди за назначаване на комисии за разглеждане 
и оценяване на процедурите, изготвя и изпраща публични покани за участие в 
процедури до РОП в АОП; Определя гаранциите за участие в процедурите за 
възлагане на ОП, гаранциите за изпълнение на договора за възлагане на ОП, 
определя размера на таксата за закупуване на документация за участие в 
процедури за възлагане на ОП, като при определяне на размера се взема 
предвид вида на ОП (стойността) и разходите по подготовката й; Изготвя 
заповеди за класиране на участниците в ОП и след утвърждаването им от 
кмета на общината в качеството му на възложител ги изпраща до всички 
участници; Изпраща до АОП всички документи, визирани в ЗОП; Информира 
АОП за сключените договори за изпълнението на ОП; Води вътрешния 
регистър за проведените процедури за възлагане на ОП, съхранява 
документацията и договорите за тяхното изпълнение и не предоставя същата 
на трети лица без изричното съгласие на кмета на общината; Поддържа база 
данни и архив по изпълнените процедури;  

 Отдел „Счетоводни дейности“ - изготвя обобщени счетоводни отчети за 
изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на 
средствата съгласно утвърдения бюджет; извършва счетоводно отчитане на 
приходите и разходите на общинския бюджет; изготвя годишен финансово-
счетоводен отчет и приложенията към него съгласно Закона за 
счетоводството и националните счетоводни стандарти; подпомага кмета на 
общината за правилното и законосъобразното използване на финансовите 
ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на 
разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални 
ценности; контролира се разходването на бюджетните средства и 
стопанисване на материалните активи от общинската администрация, звената 
и структурите в бюджетната сфера; упражнява системен контрол по 
целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджетните средства; 
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Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и 
реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни 
програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на 
общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с 
неправителствени организации. 

Кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; 
насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи. 

Кметът на общината е отговорен за изпълнение на дейностите по управление на 
отпадъците, съгласно Раздел III на ЗУО. Тези дейности са делегирани от него на зам. 
кмет и на кметовете на кметства на населените места в общината и на служители в 
Специализираната администрация Дирекция „Строителство и архитектура”, Отдел” 
Инвеститорски контрол – строителство и екология”, който е административното и 
контролно звено, отговорно за дейностите по управление на отпадъците в общината – 
събиране и отчитане на информация и извършване на контролна дейност за 
констатиране на нарушения в тази област. В Глава втора „Права и задължения на 
кмета и общинската администрация“ на „Наредба за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на Община Червен бряг“, са описани конкретните 
задължения и отговорности на органите на местно ниво, които не са в съответствие с 
Раздел III „Задължения на органите на местното самоуправление и местната 
администрация“ на ЗУО. В тази насока е необходимо разпоредбите в наредбата да се 
хармонизират с националното законодателство в областта на управление на 
отпадъците. 

В приетият в общината „Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, мандат 2015-2019г.“ е делегирана дейността на постоянната 
общинска „Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални 
дейности и екология“, която е постоянна оперативна структура към Общинския съвет 
на общината за координиране и подпомагане работата на Общинската администрация 
по управлението на отпадъците. Всички въпроси, касаещи управлението на отпадъците 
на територията на общината се внасят за обсъждане от комисията. След дебатиране, 
изготвяне на становище и проект за Решение, обсъждания материал се внася за 
разглеждане на заседание на Общинския съвет. 

Информационните кампании на общинско ниво, относно повишаване на 
общественото съзнание, за осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване 
на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците се провеждат ограничено, 
по-конкретен повод, а не на основата на комуникационна общинска стратегия за 
предотвратяване, разделно събиране на отпадъците и ефективно използване на 
ресурсите. През 2007г. организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки с 
която община Червен бряг е сключила договор „Екопак България“ АД е провела 
информационно-образователна програма за популяризиране разделното събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на общината. На населението са предоставени 
образователни книжки, дискове, информационни материали, рекламни тениски и 
шапки на „Екопак България” АД. На територията на град Червен бряг, ООп на 
отпадъци от опаковки е разположила 111 бр. цветни пластмасови контейнера, които са 
част от 183 бр. контейнери предвидени за гр. Червен бряг и гр. Койнаре, както и в 
четирите края на града са били издигнати двустранни билбордове с информация за 
съвместната инициатива между „Екопак България” АД и Общината за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки. През 2013г. 3D екобус „Летящата класна стая на 
„ЕКОПАК“ е посетил община Червен бряг. През м. май 2015г. общината е участвала в 
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инициативата „Да изчистим България заедно”, като са били определени местата за 
почистване в града и района - междублокови пространства, крайпътни градинки и алеи, 
местност „Голеж”, местност „Магарето”, местност „Мерата” и Общинския стадион.  

3. Състояние на човешките ресурси с възложени функции за управление 
на отпадъците 

Административното и контролно звено, отговорно за дейностите по управление 
на отпадъците в общината – събиране и отчитане на информация и извършване на 
контролна дейност за констатиране на нарушения в тази област е Дирекция 
„Строителство и архитектура”, Отдел” Инвеститорски контрол – строителство и 
екология” от Специализираната администрация в община Червен бряг. Дирекцията е 
структурирана в две звена, както следва: 

 Отдел „КРВП - строителен контрол и градоустройство“; 
 Отдел ”Инвеститорски контрол – строителство и екология”; 
Директорът на дирекция „Строителство и архитектура”, организира, 

ръководи, координира и контролира работата на експертите в дирекцията, както и 
контролира дейността на Началник отдел „Инвеститорски контрол”, който от своя 
страна отговаря за всичко свързано с управлението на отпадъците на територията на 
общината, като събиране, обработка и отчитане на информацията; опазване на околната 
среда; изготвяне на програми, стратегии и планове за устройство и развитие по 
отношение на околната среда; разработване, провеждане и контрол на мероприятията, 
касаещи опазване и възстановяване на природата и екологичната политика на 
територията на общината; кандидатстване по програми и проекти по Оперативни 
програми и фондове на ЕС, както и за извършване на контролни дейности за 
констатиране на нарушения в тази област - координиране дейността на общинската 
администрация в областта на екологията с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РДНСК, РДВР, НПО 
екологични и природозащитни организации и движения и научната общност, фирми. В 
изпълнение на тези дейности, Началник на отдела се подпомага от служителите в 
отдела, на които в чийто функции са включени и задължения по прилагане на 
екологичната нормативна уредба, организират, координират и контролират 
изпълнението на дейностите по управление на отпадъците. 

Политиката за повишаване на професионалната квалификация на служителите в 
Дирекция „Строителство и архитектура” се изпълнява от директора на дирекцията, 
който провежда атестация на персонала съобразно изискванията на нормативната 
уредба, като идентифицира бъдещи потребности от повишаване на квалификацията им. 
В процесът на атестиране на служителите в дирекцията, участва и Секретарят на 
общината, който организира атестирането на служителите в общинската 
администрация. Квалификацията на служителите в Дирекция „Строителство и 
архитектура” е добра, експертите са с висше образование.  

За подобряване административният капацитет и за да бъдат актуално 
информирани, относно последните промени в нормативната уредба, служителите на 
общинската администрация периодично участват в семинари-обучения. Така например 
в Община Червен бряг такива обучения са реализирани и са изпълнени следните 
проекти: 

 „Провеждане на планирани обучения на служителите в Община Червен 
бряг”, в изпълнение на Дейности 2, 3 и 4 на проект „Повишаване на 
административния капацитет на служителите в Община Червен бряг”, 
финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №А12-22-
52/10.04.2013г., ПО ІІ. „Управление на човешките ресурси”, ПП 2.2 
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„Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна 
програма „Административен капацитет” 2007-2013г.;  

 Информация и публичност по проект „Повишаване на административния 
капацитет на служителите в Община Червен бряг“, по схема за 
безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/12/2.2-07, по Приоритетна ос ІІ 
„Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Компетентна и 
ефективна държавна администрация“ по Оперативна програма 
„Административен капацитет“ 2007-2013г. Програмата е съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; 

 Проект „Повишаване компетентността на администрациите на общините 
Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно 
управление”, Договор №М13-22-149/05.09.2014г., осъществен с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 
Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. 
„Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия 
BG051PO002/13/2.2-14; 

Институционалната рамка при управление на отпадъците в Община Червен бряг 
е дадена в таблицата по-долу: 

Административно-
териториална единица в 

общината 

Ресорен 
кмет 

Отговорни лица 
Административни 

задължения 

Гр. Червен бряг – 
административен център 

Кмет 

Заместник кмет по 
строителство, архитектура, 
инвестиционни проекти и 
програми и екология 

Ръководи, координира и 
контролира дейността на 
екологичната политика в 
общината изпълнявана от 
Дирекция „Строителство 
и архитектура”; 

Директор дирекция 
„Строителство и 
архитектура”, Началик отдел 
„Инвеститорски контрол” и 
служители в отдела на които в 
чийто функции са включени и 
задължения по прилагане на 
екологичната нормативна 
уредба, организират, 
координират и контролират 
изпълнението на дейностите 
по управление на отпадъците 

Директор дирекция - 
организира, ръководи, 
координира и контролира 
работата на експертите; 

Началик отдел - отговаря за 
всичко свързано с 
управлението на 
отпадъците на територията 
на общината; 

Служители в Отдел 
„Инвеститорски контрол - 
строителство и екология“: 
- Събират, обработват, 

отчитат информацията 
за упр. на отпадъците на 
територията на 
общината;  

- Отговарят за опазване 
на околната среда;  

- Изготвят програми, 
стратегии и планове за 
устройство и развитие 
по отношение на 
околната среда; 

- Участват в 
разработването, 
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провеждането и 
контрола на 
мероприятията, касаещи 
опазването и 
възстановяването на 
природата и 
екологичната политика 
на територията на 
общината; 

- Кандидатстване по 
програми и проекти по 
ОП и фондове на ЕС;  

- Извършват контролни 
дейности за 
констатиране на 
нарушения в тази 
област, като 
координират дейността 
на общинската 
администрация в 
областта на екологията с 
РИОСВ, РЗИ, ДВСК, 
РДНСК, РДВР, както и с 
НПО екологични и 
природозащитни 
организации и движения 
и научната общност, 
фирми; 

Кметство с. Бресте Кмет на кметството 
Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Кметство с. Глава Кмет на кметството 
Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Кметство с. Горник Кмет на кметството 
Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Кметство с. Девенци Кмет на кметството 
Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Кметство с. Лепица Кмет на кметството 
Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Кметство с. Радомирци Кмет на кметството 
Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Кметство с. Ракита Кмет на кметството 
Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Кметство с. Реселец   Кмет на кметството 
Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Кметство с. Рупци  Кмет на кметството 
Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Кметство с. Сухаче   Кмет на кметството 
Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Кметство с. Телиш  Кмет на кметството 
Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Кметство с. Чомаковци  Кмет на кметството 
Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Кметство гр. Койнаре  Кмет на кметството 
Сметосъбиране и 
сметоизвозване 
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Съгласно ЗООС осемдесет на сто от санкциите за увреждане или замърсяване на 
околната среда над допустимите норми и за неизпълнение на разпоредбите на местното 
екологично законодателство, налагани от Кмета на общината, постъпват в общинският 
бюджет, на чиято територия се намира санкционираният субект и се изразходват за 
екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинската програма за 
околна среда. 

За извършване на контролна дейност в общината, относно констатиране на 
нарушения в областта на управление на отпадъците, кмета на Общината е 
упълномощил Началик отдел „Инвеститорски контрол” и служители от Отдел 
”Инвеститорски контрол – строителство и екология” на Дирекция „Строителство и 
архитектура”, в чийто функции са включени и задължения по прилагане на 
екологичната нормативна уредба. Извършват се проверки по документи и/или проверки 
на място, като за констатираните нарушения от извършвания контрол се съставят 
протоколи и актове за установяване на административните нарушения, и при 
констатирани нарушения дават задължително предписание и определят срок за 
отстраняване на нарушенията, както и налагат санкции. Упълномощените със заповед 
на кмета длъжности лица водят превантивен контрол за недопускане на големи 
отклонения от съществуващата организация за събиране, транспортиране и 
обезвреждане на отпадъците, както и правят предложения за подобряване на 
организацията. Актове се съставят и от представители на РИОСВ – гр. Плевен, за 
замърсени терени и неправомерно изхвърляне на отпадъци и за нарушения на 
наредбите, приети от Общинския съвет – Червен бряг. В общината няма регистър на 
обектите подлежащи на контрол и ел. регистър /актова книга, нито на интернет 
страницата на общината е публикувана информация за обектите подлежащи на 
контрол, нито какви са констатираните нарушения от извършения контрол, 
информация за съставени протоколи и актове при установяване на административни 
нарушения и наложените санкции. На интернет-страницата на общината няма „зелен 
телефон“, но има предоставена възможност за подаване на сигнали във всички сфери от 
обществеността, в т.ч. и за нарушения в областта на управление на отпадъците и 
околната среда. 

4. Материално-техническа и информационна обезпеченост 

Материално-техническата и информационната обезпеченост на общата и 
специализираната администрация в община Червен бряг е на добро ниво. Служителите 
разполагат с необходимите помещения, офис оборудване, техника, специализиран 
хардуер и софтуер за изпълнение на дейностите и услугите в областта на управление на 
отпадъците. За достатъчна мобилност на лицата при извършване на контролните 
дейности в общината е необходимо наличието на автомобил за извършване на 
проверките. 

5. Изводи 

 В „Устройствен правилник за дейността, структурата и организацията на 
работа в общинска администрация – Червен бряг за периода 2015-2019г.”, 
ясно е определена организацията на дейността и функционалните задължения 
на административните звена в общинската администрация на община Червен 
бряг; 

 В местната нормативна уредба са регламентирани и разграничени функциите, 
отговорностите и задълженията на Общинската администрация по управление 
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на отпадъците, като не се забелязва припокриване както в хоризонтален, така 
и във вертикален аспект; 

 Община Червен бряг има опит и достатъчен административен капацитет, 
относно разработването на нормативни актове и програми, но е необходимо 
разпоредбите в Глава втора „Права и задължения на кмета и общинската 
администрация“ на „Наредба за управление на дейностите по отпадъците 
на територията на Община Червен бряг“ да са в съответствие и 
хармонизират с Раздел III „Задължения на органите на местното 
самоуправление и местната администрация“ на националното 
законодателство в областта на управление на отпадъците (ЗУО); 

 Специализираната администрация е организирана в четири дирекции, като 
Дирекция „Строителство и архитектура“, Отдел” Инвеститорски контрол 
– строителство и екология” подпомага и осигурява осъществяването на 
правомощията и задълженията на кмета на общината в областта на 
управление на отпадъците, т.е Специализираната администрация изпълнява 
основни функции; 

 Административното и контролно звено в общината за събиране и отчитане на 
информацията и извършване на контролна дейност за констатиране на 
нарушения в областта на управление на отпадъците е Отдел” Инвеститорски 
контрол – строителство и екология”, Дирекция „Строителство и 
архитектура” от Специализираната администрация в община Червен бряг; 

 Директорът на дирекция „Строителство и архитектура”, организира, 
ръководи, координира и контролира работата на експертите в дирекцията, 
както и контролира дейността на Началик отдел „Инвеститорски контрол”; 

 Началникът на отдел „Инвеститорски контрол”, отговаря за всичко 
свързано с управлението на отпадъците на територията на общината, като 
събиране, обработка и отчитане на информацията; опазване на околната 
среда; изготвяне на програми, стратегии и планове за устройство и развитие 
по отношение на околната среда; разработване, провеждане и контрол на 
мероприятията, касаещи опазване и възстановяване на природата и 
екологичната политика на територията на общината; кандидатстване по 
програми и проекти по Оперативни програми и фондове на ЕС, както и за 
извършване на контролни дейности за констатиране на нарушения в тази 
област - координиране дейността на общинската администрация в областта на 
екологията с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РДНСК, РДВР, НПО екологични и 
природозащитни организации и движения и научната общност, фирми. В 
изпълнение на тези дейности, Началник на отдела се подпомага от 
служителите в отдела, на които в чийто функции са включени и задължения 
по прилагане на екологичната нормативна уредба, организират, координират 
и контролират изпълнението на дейностите по управление на отпадъците; 

 За подобряване административният капацитет и за да бъдат актуално 
информирани, относно последните промени в нормативната уредба, 
служителите на общинската администрация периодично участват в семинари-
обучения. Такива обучения са реализирани и са изпълнени няколко проекта в 
общината, финансирани по ОП „Административен капацитет“ 2007-2013г.; 

 В общината няма регистър на обектите подлежащи на контрол и ел. регистър 
/актова книга, нито на интернет страницата на общината е публикувана 
информация за обектите подлежащи на контрол, нито какви са 
констатираните нарушения от извършения контрол, съставени протоколи и 
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актове при установяване на административни нарушения и наложените 
санкции; 

 На интернет-страницата на общината няма „зелен телефон“, но има 
предоставена възможност за подаване на сигнали във всички сфери от 
обществеността, в т.ч. и за нарушения в областта на управление на 
отпадъците и околната среда; 

 Материално-техническата и информационната обезпеченост на общата и 
специализираната администрация в община Червен бряг е на добро ниво; 

 Информационните кампании на общинско ниво, относно повишаване на 
общественото съзнание, осъзнаване на екологичните рискове, свързани с 
изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците се 
провеждат ограничено, по-конкретен повод, а не на основата на 
комуникационна общинска стратегия за предотвратяване, разделно събиране 
на отпадъците и ефективно използване на ресурсите; 

6. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 
анализа пропуски и несъответствия 

 Увеличаване броя на експертите в Отдел ”Инвеститорски контрол – 
строителство и екология” на Дирекция „Строителство и архитектура”, с 
цел увеличаване на административния капацитет и подобряване на контрола в 
областта на управление на отпадъците; 

 Продължаване ангажираността на служителите на общинската администрация 
в изпълнението на проекти и в провеждането на систематизирани обучителни 
програми и семинари-обучения за подобряване на административния 
капацитет; 

 Въвеждане на информационна система с база данни, достъпни за 
обществеността, относно количества генерирани отпадъци на територията на 
общината, замърсени площи, организации извършващи комунални услуги; 

 Въвеждане в общината на регистър за обектите подлежащи на контрол; 
Изготвяне на годишен план и отчет за извършената контролна дейност в 
общината; Публикуване на резултатите от контролната дейност на интернет-
страницата на общината за осведомяване на обществеността; 

 Изготвяне на ел. регистър /актова книга за констатирани нарушения от 
извършвания контрол и съставените протоколи и актове за установяване на 
административните нарушения и наложените санкции, като се отразяват 
резултатите от проверките, дадените предписания за отстраняване на 
нарушенията и сроковете за това и за резултатите от проверките за 
изпълнение на дадените препоръки; 

 Осигуряване на автомобил за извършване на проверки и достатъчна 
мобилност на лицата при извършване на контролни дейности; 

 Въвеждане на „зелен телефон“ за подаване на сигнали от обществеността, 
относно нарушения в областта на управление на отпадъците и околната среда; 

 Необходимо е разработване на комуникационна общинска стратегия за 
информиране на обществеността по въпросите за управление на отпадъците; 
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5. АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО 
ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И 
ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

1. Информационно обезпечаване на анализа 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани следните 
документи:  

 „Работен проект за рекултивация и закриване на старото общинско депо за 
отпадъци в землището на гр. Червен бряг“, 2014г.; 

2. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с 
отпадъци 

На територията на общината няма направено подробно изследване върху 
състоянието на почвите и тяхната степен на разрушаване и замърсяване. 

Намаляване на риска за околната среда и човешкото здраве, произтичащ от 
съхранението на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност е от 
съществено значение за екологичния баланс в общината. На територията на община 
Червен бряг има излезли от употреба опасни отпадъци (пестициди), които се 
съхраняват безопасно по различни начини (загробени, събрани в бетонна шахта в 
земята или в сграда), намиращи се в землището на с. Радомирци, с. Бресте, с. Девенци, 
с. Сухаче, с. Реселец, с. Ракита, гр. Койнаре и гр. Червен бряг. Количеството им е 35,6 
тона прахообразни и 3 020 литра течни препарати. Общината има потвърждение от 
ПУДООС, че е включена в проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за 
употреба пестициди и други препарати за растителна защита“, относно 
обезвреждането на наличните на територията й пестициди. 

Основен източник на почвено замърсяване и разрушаване е нерегламентираното 
изхвърляне на различни отпадъци – битови, селскостопански, строителни. На 
територията на общината при възникване на локални замърсявания със сезонни 
отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци, се констатират своевременно и 
компетентните органи предприемат незабавни мерки за отстраняването им. 
Приоритетно са почистени големите, нерегламентирани сметища, които са 
потенционална опасност за хората и околната среда. Постепенно, поетапно се 
почистват и по-малките локални, като се следи да не се образуват нови.  

През м. май 2015г. общината е участвала в инициативата „Да изчистим 
България заедно”, като са били определени местата за почистване в града и района - 
междублокови пространства, крайпътни градинки и алеи, местност „Голеж”, местност 
„Магарето”, местност „Мерата” и Общинския стадион. 

3. Депониране 

Съгласно §4, ал.2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба №6 от 
27 август 2013г., „крайният срок за преустановяване на експлоатацията на 
съществуващи депа за битови отпадъци е до въвеждане в експлоатация на 
съответното за общината регионално депо, което е предвидено с Националния план 
за управление на отпадъците по чл.49, ал.1 от ЗУО“. 

До въвеждането в експлоатация на Регионалният център за управление на 
отпадъците – Луковит (м. март 2016г.), смесените битови отпадъци от населените места 
в общината се депонираха на старото общинско сметище в м. „Долна биволица”, гр. 
Червен бряг, като предстоят да бъдат изпълнени мерките за привеждане и поддържане 
на старото общинско депо в съответствие с изискванията на „Наредба №6 от 27 август 
2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

347 

 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“ (обн. ДВ. 
бр.80 от 13 Септември 2013г.). От м. април 2016г. смесените битови отпадъци от 
населените места в общината се депонират на РЦУО-Луковит. 

3.1. Данни за старото общинско депо – м. „Долна биволица”, гр. Червен 
бряг,  община Червен бряг 

Депото за отпадъци на община Червен бряг е разположено в землището на гр. 
Червен бряг, ЕКАТТЕ 80501, в м. „Долна биволица” под №К05152. Имотът е 
собственост на Община Червен бряг, рег. №10089П и е с площ 24,629 дка. Начинът на 
трайно ползване на земятя е „сметище”. Депото се експлоатира от 1981г.  

Парцелът отреден за депо се намира на около 3 км от центъра на града в 
северозападна посока. Сметището е разположено откъм сухата страна на дига, върху 
дясната незаливна тераса на р. Искър, която протича на около 80-100 м западно.  

За място на депото е използвана стара кариера за инертни материали. Границите 
на парцела са: 

 на изток – предпазна дига на р. Искър; 
 на юг – регулация на гр. Червен бряг; 
 на север – пасище, мера; 
 на запад – други водни течения, собственост на държавата – МОСВ; 
Депото за отпадъци се експлоатира повече от 35г. без разрешение за извършване 

на дейности с отпадъци по ЗУО. То не е маркирано с табели и не е оградено. 
Отпадъците са депонирани по цялата площ на парцела, както и извън него. От 
направени геодезически заснемания през 2014г., обемът на депонираните отпадъци е 
изчислен на Vсъщ.=154 000 м3. 

Депото на община Червен бряг се експлоатираше без никакви предпазни мерки 
или технически съоръжения: 

 Няма долен изолиращ екран и запечатващи пластове; 
 Не е изградена система за събиране и отвеждане на повърхностните води и 

инфилтрата; 
 Не са изградени съоръжения за улавяне и контрол на биогаза; 
 Не се извършва ежедневно запръстяване на депонираните отпадъци; 
 Няма изградена ограда и входен портал, площадката е достъпна от всички 

страни; 
 Няма персонал за охрана и контрол на площадката; 
 Не се извършва входящ контрол и претегляне на постъпващите отпадъци (по 

вид и количество); 
 Няма система за мониторинг; 
Депонираните отпадъци привличат гризачи и птици, които са разпространители 

на инфекции. Усеща се силна миризма в рамките на площадката. Съществува опасност 
от самозапалване на отпадъците. Депонираните отпадъци са основно битови. На депото 
са депонирани също така и отпадъци от строителни дейности и дейности по 
разрушаване. 

Опасностите за околната среда и вида на емисиите могат да се обобщят по 
следния начин: 

 Замърсяване на почвата от дългия експлоатационен срок; 
 Замърсяване на повърхностните и подземни води от депонирането на 

отпадъците и образуването на инфилтрат; 
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 Образуване на неприятни миризми от неконтролираната експлоатация на 
депото и свързания с това риск от самозапалване; 

 Неконтролирано освобождаване на емисии; 
 Разпиляване на отпадъци и разпространяване на инфекции от вятъра и 

животните; 
 Влошаване на състоянието на флората и фауната в района; 
Старото общинско депо не отговаря на съвременните нормативни изисквания за 

изграждане и експлоатация на депа за ТБО и създава опасности за околната среда, 
поради което подлежи на рекултивация. 

 Почви 
Старото общинско депо попада в Северобългарската лесостепна почвена зона, 

Ломско-Свищовски район, който обхваща средните Крайдунавски низини и северните 
части на Дунавската хълмиста равнина. Почвообразуващите материали са льос и 
алувиални наноси. За Северобългарската лесостепна зона почвената покривка е твърде 
пъстра, но преобладаващо разпространение в низините имат алувиално-ливадните 
почви, а в хълмистите територии – карбонатните и типични черноземни. Много по-
слабо е участието на ливадните черноземни, ливадно-черноземовидните, засолените и 
ливадно-блатните почви. Депото за твърди битови отпадъци е изградено върху речната 
тераса на р. Искър в зоната на разпространение на алувиално-ливадните почви. Те са с 
твърде разнообразен механичен състав (от леко песъкливо-глинест до глинест) 
взависимост от местоположението по терасата, беднохумусни са (1,5-2,0 % хумус), с 
неутрална до слабо алкална реакция и средномощен хумусен хоризонт. Нивото на 
подпочвени води най-често е снижено, но понякога достига и 100-200 см дълбочина. 

3.2. Експлоатационни операции, оборудване и налична инфраструктура 
на старото общинско депо – гр. Червен бряг, м. „Долна Биволица”, 
община Червен бряг 

Депото се експлоатираше и поддържаше от фирма „Астон Сервиз” ООД въз 
основа на сключен договор на 24.08.2015г. до въвеждане в експлоатация на 
Регионалния център за управление на отпадъците – гр. Луковит (м. март 2016г.). 
Фирмата извършва организирано събиране на битови отпадъци от населените места на 
територията на общината без предварително сепариране. Отпадъците се обезвреждаха 
чрез депониране на старото общинско депо. Изхвърлянето на отпадъците се 
извършваше директно върху естествения терен. След въвеждане в експлоатация на 
РЦУО-Луковит (м. март 2016г.), дейността по депониране на отпадъците от „Астон 
Сервиз” ООД отпадна, като от м. април 2016г. община Червен бряг депонира на РЦУО-
Луковит. Старото общинско депо – м. „Долна биволица“, землището на гр. Червен бряг 
вече не се експлоатира, съгласно Заповед №РД0200/06.04.2016г. от РИОСВ – гр. 
Плевен. 

Отчетността за отпадъците ежедневно се е вписвала в отчетни книги на 
общинското депо, като така контрола по отчитането на приетите за депониране битови 
и строителни отпадъци на депото е бил по-ефективен. Отпадъците се депонираха на 
куп и от време на време се уплътняваха с булдозер. Не се извършваше регулярно, 
ежедневно запръстяване. Отпадъците се разстилаха на пластове, уплътняваха се и от 
време на време се запръстяваха с почва или се покриваха с инертни материали. Няма 
инсталации или мерки за осигуряване защита на околната среда. Няма мерки за 
ограничаване на достъпа на животни и хора до площадката. На площадката няма 
каквито и да е съоръжения за измерване и събиране на инфилтрата преди изпускането 
му в околната среда. Няма изградени дренажни системи за улавяне и събиране на 
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повърхностните води преди депото, което увеличава количеството на генерирания 
инфилтрат. Няма мероприятия за предпазване от разнасяне от вятъра на пластмасови 
торбички на големи площи около депото, за да се избегне замърсяване на околната 
среда в близост. На места отпадъците се самозапалват поради голямата дълбочина на 
натрупването им и отделяния газ. 

Депото не отговаря на действащата нормативна база на националното ни 
законодателство – няма изграден дънен изолиращ екран; не се извършва отвеждане на 
инфилтрата; няма изградена газоотвеждаща система и има пряк риск от замърсяване на 
въздуха, повърхностните и подземните води, и почвите. Депото е с изчерпан капацитет. 

3.3. Геоложки, хидрогеоложки и геоморфоложки условия на старото 
общинско депо – м. „Долна биволица”, гр. Червен бряг, община 
Червен бряг 

 Геоложки строеж на района 
В обсега на старото общинско депо, седиментите на Опънецката свита са 

припокрити от алувиалните образувания изграждащи смесената тераса на реките Искър 
и Златна Панега. Представени са предимно от едри и средни добре заоблени чакъли, 
по-малко едро и среднозърнести пясъци с ясна коса слоестост и глини. Петрографският 
състав на чакълите е изключително пъстър. Срещат се варовици, пясъчници, кварц, 
масивни скали и по-рядко кремък. Дебелината на алувиалните отложения е от порядъка 
на 7 м до 15 м с тенденция към нарастване в северна посока. 

В тектонско отношение, района попада в Предбалканската област. Тук, на фона 
на сравнително спокойната тектонска обстановка се очертава една чувствителна 
неогенска-кватернерна депресия, развита северно от гр. Червен бряг, между селата 
Телиш, Ъглен и Садовец. Северната й граница се маркира от Марковата антиклинала, 
чиято западна част е изградена от мастрихт и се приема за северната тектонска граница 
между предбалкана и Преходната зона. Останалата територия са области на акумулация 
с амплитуда на кватернерните движения от порядъка на 60-70 м. 

Скалите изграждащи терена са основно с кватернерна възраст. Същите основно 
са привързани към алувиалните отложения на реките в района, като в основата на 
склоновете се установяват и делувиални и пролувиални седименти. 

 Хидрогеоложка характеристика на района 
В алувиалните отложения на р. Искър е формиран водообилен водоносен 

хоризонт със значително площно разпространение. Глинестите прослойки обикновено 
образуват лещи и не разслояват водоносния хоризонт на отделни пластове. 
Водоносният хоризонт е обикновено безнапорен с порови води. Подхранването на 
водите става от валежите и от други водоносни хоризонти, а дренирането му – от 
изградените в терасата водовземни съоръжения. В района посоката на движение на 
водата е на север-североизток  с градиент на потока около 0,004, който е силно 
деформиран от експлоатацията на кариери за баластра в терасата на реката. 

В участъка от терасата на р. Искър, коефициентът на филтрация на водоносния 
хоризонт е нисък (6-10 м/д) и не съответства на предимно чакълестия състав на 
алувиалните отложения. Проводимостта в този участък варира от 54 до 335 м2/д, средно 
134 м2/д. По-надолу по течението на реката, проводимостта нараства и средната 
проводимост варира от 220 до 460 м2/д. В участъка от терасата на р. Искър, където е 
разположено депото, стойността на единичния разход на потока се оценява на 1,02 
м3/д/м. 

Температурата на водата варира от 9 до 16°С, като обикновено е близка до 12°С. 
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По химически състав водите са хидрокарбонатно-калциеви, хидрокарбонатно-
калциево-магнезиеви и хидрокарбонатно-калциево-натриеви с минерализация 0,3-0,5 
г/л. В отделни локални участъци са регистрирани повишени концентрации (до 2 мг/л) 
на желязо и манган. 

В тялото на депото е установено наличие на подземни води с ниво на дълбочина 
6,90 м от повърхността. Това по всяка вероятност са смесени води – инфилтрирани и от 
водоносния хоризонт в терасата на реката. Същите са привързани на контакта между 
битовите отпадъци и естествения терен. 

Обектът попада във водно тяло Порови води в Кватернера – р. Искър с код 
BG1G0000Qa1017. Характеризира се с коефициент на филтрация около 100 м/д. 

 Физико-геоложки явления и процеси в района 
По произход и форма на проявления се систематизират както следва: 
 Изветрително-денудационни и ерозионни процеси – поради характера и 

геоложките условия (типа на скалите) няма такива процеси и явления; 
 Заблатявания и замочурявания – евентуалните високи водни стоежи на реката 

биха образували заблатявания с временен (сезонен) характер. Като цяло р. 
Искър дренира цялото водно количество от атмосферни валежи и посоката на 
поземните води е към реката; 

 Свачищни, гравитационни процеси – не са установени в района на депото; 

 Геоморфоложка и хидрогеоложка характеристика на района 
Денивелацията на площадката е около 5-8 м, между 90 и 98 м н. в. Подземните 

води са порови по вид, формирани основно в глинесто-песъчливите и песъчливите 
слоеве на алувиалните отложения на р. Искър. Подхранването е изцяло от валежни 
инфилтрационни води, а дренирането им се извършва по посока на реката. При високи 
водни стоежи се наблюдава обратната връзка – от  реката към подземните води. По 
хидравлични свойства са безнапорни. Подземни води в района са на дълбочина около 
6,90 м от кота битови отпадъци. 

 Геоложки строеж в участъка на депото 
Геоложкият строеж е определен до дълбочина 10 м с един проучвателен сондаж 

и до дълбочина 15 м с три броя геофизични измервания (ВЕС). Отделени са два броя 
геоложки пластове – единия в резултат от антропогенна дейност, а другия – с 
кватернерна възраст. 

Пласт 1 – битови отпадъци; 
Пласт 2 – представен е от издържан пласт, срещащ се повсеместно и изграждащ 

алувиалната тераса на р. Искър – заоблен чакъл, дребен и среден с песъчлив 
запълнител; 

Единственият терен, подложка на отпадъците е представен от чакъл дребен с 
песъчлив запълнител, изграждащ водоносния хоризонт формиран в алувиалните 
отложения на р. Искър.  

3.4. Съществуващи проекти за старото общинско депо – м. „Долна 
биволица”, гр. Червен бряг, община Червен бряг 

За старото общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в м. „Долна 
биволица”, гр. Червен бряг има изготвен през м. ноември 2009г. „Идеен проект за 
закриване на съществуващо сметище за ТБО“ в рамките на проект 
EuropeAID/124484/D/SV/BG – „Подготовка на мерки за управление на твърдите 
битови отпадъци в региони Луковит, Стара Загора, и Костенец България”, като са 
извършени предпроектни проучвания, инженерно-геоложки, хидрогеоложки и 
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хидроложки проучвания и геодезични измервания. През 2014г. е изготвен „Работен 
проект за рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в 
землището на гр. Червен бряг“ от „Стройексперт-инженеринг” ЕООД. 

 Рекултивация на съществуващото сметище 
Закриването и рекултивацията на съществуващото сметище ще осигури: 
 Опазване на атмосфения въздух и повърхностните води от замърсяване; 
 Защита от проникване на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото; 
 Прекратяване на разпрашаването на леки фракции отпадъци; 
 Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците; 
 Създаване на условия за контрол (мониторинг) на процесите протичащи в 

тялото на депото и въздействието му върху околната среда; 
Избраният метод за рекултивиране на депото е „in-situ” и рекултивацията ще се 

извърши в следната последователност: 
 Вертикална планировка 

- Вертикална планировка на кота предепонирани отпадъци – след 
маркиране и отлагане на точките от контура на новото тяло на депото се 
извършва подравняване и уплътняване на отпадъците, които остават на 
място. Другите отпадъци, които са извън сметищното тяло се почистват, 
прибутват и предепонират върху подравнената площадка. Те се разстилат и 
преоткосират в общо тяло с наклон на откоса 1:2,75 и кота било 107,65. 
Максималната височина на насип отпадъци е 17,15 м – североизточната 
част на депото. На кота 99,00 е предвидена хоризонтална берма с ширина 
3,00 м; 

- Вертикална планировка на кота  рекултивация – изгражда се окончателен 
слой с дебелина по откосите 1,00 м и дебелина на платото 1,80 м. Кота 
било рекултивация е 109,45. Наклонът на откосите е 1:2,75, а на платото 
1%. На кота 100,00 се оформя берма с ширина 3,00 м; 

С приетите наклони се постига по-плавно вписване на рекултивираното сметище 
към околните терени, а също и оттичане на повърхностните води към предпазните 
канавки. С вертикалната планировка се оформя тялото на сметището, така че да поеме 
всички отпадъци. Обемът на новото преоткосирано сметищно тяло е V=154 000 м3, а 
предепонираните отпадъци са Vпред.=61 500 м3. 

Изкопни работи - съществуващите отпадъци на депото заемат цялата площ на 
парцел №К05152 отреден за депо, а също така и площи извън него. Новото тяло на 
рекултивация ще се разположи върху площ от 21,899 дка, попадаща в границите на 
парцела. Отпадъците, депонирани в момента върху тази площ няма да се преместват. 
Останалите отпадъци, които са извън новото тяло ще се почистят, преместят и 
предепонират. Обемът, който трябва да се почисти е Vотп.=61 500 м3; 

 Техническа рекултивация - оформя  се горния изолиращ екран, който се 
полага върху оформеното тяло на предепонираните отпадъци и се състои от 
следните елементи: 
- изравнителен слой пръст – 0,20 м; 
- геотекстил за защита – 300 гр/м2; 
- газов дренажен слой – от мита речна баластра – 0,30 м по платото и слой от 

дренажен геокомпозит с твърда сърцевина по откосите на депото; 
- минерален запечатващ слой – от бентонитова хидроизолация GCLs – 

бентонитова рогозка със съдържание на бентонит по-голямо или равно на 
3,5 кг/м2 поставен между два пласта геотекстил; 
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- дренажна система – за отвеждане на атмосферни води, инфилтрирали през 
рекултивационния слой почва и хумус; 

- пласт почва с дебелина 0,70 м; 
- пласт хумус с дебелина 0,30 м. 

Общата дебелина на изолиращия слой без изравнителния пласт почва е h=1,80 м 
по платото и 1,00 м по откосите. 

Газоулавяща и газоотвеждаща система  - депото е с обем натрупани отпадъци 
V=154 000 м3 и съгласно нормативните документи за уловените газови емисии е прието 
монтиране на инсталация за изгаряне в открит факел, като просто, ефективно и лесно за 
експлоатация съоръжение. Инсталацията за улавяне и контрол на сметищния газ 
включва - площен газов дренаж с радиално разположени перфорирани HDPE тръби 
90 мм, вертикални газоотвеждащи кладенци – 2 броя, колектор и съоръжения за 
изгаряне на газа в открит факел. 

За депото са проектирани два броя вертикални кладенци за отвеждане на газа, 
разположени на разстояние 60 м един от друг. Изграждането на кладенците става 
успоредно с предепониране на отпадъците. Всеки кладенец се състои от перфорирата 
HDPE тръба 90 мм, обградена от дрениращ цилиндър 800 мм, изграден от мита 
речна баластра, фракция 16-32 мм. Дълбочината на вертикалната част на кладенеца е 
10,45 м, като в дъното се полага пласт от 0,5 м чакъл. 

Най-ниско разположения слой от рекултивацията е така наречения площен газов 
дренаж, който се изгражда от мита речна баластра с дебелина 30 см. В този слой са 
разположени радиално перфорирани HDPE тръби 90 мм, които улавят отделилият се 
биогаз и го насочват към вертикалната част на газовия кладенец. Събирането на 
тръбите от хоризонталните дренажни лъчи и вертикалната част става в шахта от готови 
стоманобетонови елементи  1000 мм. Към всеки вертикален кладенец се 
присъединяват по четири хоризантални, газови дренажа от перфорирани HDPE тръби 
90 мм. Двата кладенеца са свързани с обща колекторна тръба, която от своя страна е 
свързана с електрически задвижвани центробежни вентилатори, които предизвикват 
вакуум (ниско налягане) при събирането на газа в колектора. Колекторът е от плътни 
PEHD тръби 90 мм/10атм и прехвърля газовете от депото към системата на открития 
факел. Пред входа на открития факел има клапан за контрол на налягането и сифон за 
конденза, оборудване за пречистване на газа, както и компресор за подаване на газа с 
голямо налягане към горелката. В началото на рампата е разположено ел. табло за 
дистанционно запалване на факела. 

 Биологична рекултивация - подлежат 36,307 dka, от които 0,2588 dka рампа, 
2,0023 dka хоризонтална билна част, 12,8266 dka хоризонтална част и 
21,2189 dka откосни повърхнини. Основните дейности са подобряване на 
условията на месторастене и предвиждат:  
- Минерално торене - слабата запасеност на почвите с основни хранителни 

вещества налага подобряване на свойствата им чрез внасяне на минерални 
торове. Торенето ще се извърши с универсални и приложими за условията 
на участъка минерални торове – амониева селитра и двоен суперфосфат, 
съдържащи активно вещество, съответно за амониева селитра – 34% N и за 
двойния суперфосфат – 34-40% Р2О5. Недостигът на азот в почвените маси 
ще бъде компенсиран при норма на торене 10 kg/dka чисто вещество чрез 
внасяне на 29.4 kg/dka амониева селитра. Амониевата селитра, като бързо 
усвоима и разтворима ще се внесе на три части - 11 kg/dka заедно със 
засяването на тревните смески, като основно торене през първата година, а 
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останалите 2/3 като подхранване, съответно 9 kg/dka след първата коситба 
на втората година и 9 kg/dka след коситбата през третата година. 
Недостигът на фосфор в почвените маси ще бъде компенсиран при норма 
на торене 10 kg/dka чисто вещество чрез внасяне на 27.8 kg/dka двоен 
суперфосфат. Внасянето му ще се извършва запасяващо, еднократно. 

- Засяване на подходящи за условията тревни смески;  
- Отгледни мероприятия за период от 3 години; 

 Контрол и мониторинг - системата за мониторинг на депото трябва да 
включва следните наблюдавани елементи: 
- Метеорологични данни – данни от най-близката хидрометеорологична 

служба за количество на валежите, температура на въздуха, посока и сила 
на вятъра, изпарения и атмосферна влага; 

- Мониторинг на повърхностните води – определя се обема и състава на 
повърхностните води веднъж на 6 месеца, а когато те са относително 
постоянни, измерването може да става и един път годишно; 

- Мониторинг на подземните води – предвидено е изграждане на 3 бр. 
плитки сондажа с дълбочина до 10 м – 2 бр. в най-ниската част на 
сметището и един в най-високата част, но извън замърсения с отпадъци 
терен. Провеждането на мониторинг на подземните води ще става по време 
на извършване на рекултивацията и след рекултивиране на цялото 
сметище. Вземането на проби се прави на всеки 6 месеца. При изразени 
колебания на подземните води, честотата на измерванията трябва да бъде 
увеличена; 

- Мониторинг на газовите емисии от тялото на депото – тъй като 
количеството сметищен газ е непостоянен като дебит, предвид това, че 
зависи от вида на отпадъците, влагата и други фактори и не може да се 
гарантира горенето на факела, е предвиден оглед на факела и инсталацията 
свързана с него един път в месеца; 

- Мониторинг за състоянието на депото (топография на депото) – 
извършва се мониторинг и на състоянието на рекултивираното сметище, 
чрез поставяне на 4 бр. репери. Това става ежегодно, като се отчитат 
настъпилите промени - степен на слягане, поява на пукнатини и свличания.  

Операторът трябва да осъществява поддръжката и следексплоатационните 
грижи за площадката на депото, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на 
околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото.  

4. Съществуващи селски депа (сметища) 

В община Червен бряг е имало 13 броя нерегламентирани сметища: с. Рупци – 1 
бр., с. Реселец – 1 бр., с. Чомаковци – 1 бр., с. Сухаче – 1 бр., с. Девенци – 1 бр., с. 
Горник – 1 бр., с. Лепица – 1 бр., с. Радомирци – 1 бр., с. Ракита – 1 бр., с. Телиш – 1 
бр., гр. Койнаре – 1 бр., с. Бресте – 1 бр., с. Глава – 1 бр., които са закрити в периода 
2006-2008г. 

Във връзка с изпълнението на параграф 5, ал.1 от „Наредба №8/2004г. за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“,* в 
общината е преустановена експлоатацията на всички съществуващи сметища, които 
нямат утвърдени планове за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата. 
Общината е извършила почистване на тези сметища, като в таблицата по-долу е 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

354 

 

представена обобщена информация за закритите сметища по населени места в община 
Червен бряг. 

№ Населено място Имот № Местност 
Площ на 

имота 
(дка) 

№ на протокол за 
закриване от РИОСВ – 

гр. Плевен 
1.  с. Рупци №000477 „Веждата“ 3,5 №О-351/26.10.2006г. 
2. с. Реселец №339002 „Разтока“ 3,0 №О-578/06.10.2006г. 
3. с. Чомаковци №017001 „Над село“ 5,0 №О-350/23.08.2007г. 
4. с. Сухаче №047087 „Средния връх“ 2,5 №О-348/23.08.2007г. 
5. с. Девенци №429001 „Стрежове“ 7,0 №О-356/04.09.2007г. 
6. с. Горник №031003 „Требежа“ 3,0 №О-347/23.08.2007г. 
7. с. Лепица №049038 „Край село“ 2,0 №О-349/23.08.2007г. 
8. с. Радомирци №284005 „Мерата“ 6,5 №О-569/09.08.2007г. 
9. с. Ракита №058021 „Илковски връх“ 2,5 №О-570/09.08.2007г. 
10. с. Телиш №077018 „Пасище“ 5,0 №О-564/30.07.2007г. 
11. гр. Койнаре №000551 „Мечина бара“ 9,5 №О-560/11.07.2007г. 
12. с. Бресте №153001 „Шосето“ 4 №УО-42-ОМ/30.05.2008г. 
13. с. Глава №000312 „Пашова млака“ 7,5 №О-565/30.07.2007г. 

*През 2013г. „Наредба №8/2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“, е отменена с „Наредба №6 от 27 
август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“ (изд. от министъра на околната среда и водите, обн., 
ДВ, бр.80 от 13.09.2013г., в сила от 13.09.2013г.). 

5. Изводи 

 На територията на община Червен бряг има излезли от употреба опасни 
отпадъци (пестициди - 35,6 тона прахообразни и 3 020 литра течни 
препарати), които се съхраняват безопасно по различни начини (загробени, 
събрани в бетонна шахта в земята или в сграда), намиращи се в землището на 
с. Радомирци, с. Бресте, с. Девенци, с. Сухаче, с. Реселец, с. Ракита, гр. 
Койнаре и гр. Червен бряг. Общината има потвърждение от ПУДООС, че е 
включена в проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба 
пестициди и други препарати за растителна защита“, относно 
обезвреждането на наличните на територията й пестициди; 

 Старото общинско депо за неопасни отпадъци в м. „Долна биволица”, гр. 
Червен бряг, община Червен бряг, не отговаря на действащата нормативна 
база на националното ни законодателство; 

 До въвеждането в експлоатация на Регионалният център за управление на 
отпадъците – Луковит (м. март 2016г.), смесените битови отпадъци от 
населените места в общината се депонираха на старото общинско сметище в 
м. „Долна биволица”, гр. Червен бряг и предстоят да бъдат изпълнени 
мерките за привеждане и поддържане на старото общинско депо в 
съответствие с изискванията на „Наредба №6 от 27 август 2013г. за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци“, т.е закриване и рекултивация на депото с последващ контрол и 
мониторинг; 

 От м. април 2016г. смесените битови отпадъци от населените места в 
общината се депонират на РЦУО-Луковит; 

 За старото общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в м. „Долна 
биволица”, гр. Червен бряг, Общината има изготвен през 2014г. „Работен 
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проект за рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци 
в землището на гр. Червен бряг“; 

 Всички съществуващи сметища, разположени на територията на община 
Червен бряг, които нямат утвърдени планове за привеждане в съответствие с 
изискванията на „Наредба №8/2004г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“ са с преустановена 
експлоатация и са почистени; 

6. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 
анализа пропуски и несъответствия 

 Необходимо е общината да осигури необходимото финансиране за 
реализиране на работния проект за закриване и рекултивация на старото 
общинско депо; 
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6. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ И ФОРМИ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ 

Настоящият анализ съдържа: 
 Анализ на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на 

принципите „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят 
плаща”; 

 Анализ на икономическите инструменти, стимули и финансиране в сектор 
„Управление на отпадъците“ на територията на общината; 

1. Информационно обезпечаване на анализа 

За целите на настоящият анализ са използвани информационни източници както 
на национално, така и на общинско ниво, както следва: 

 Анализът на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на 
принципите „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят 
плаща, икономически инструменти и стимули“, разработен като част от 
анализите на състоянието на управлението на отпадъците в страната, като 
основа за разработването на „Националния план за управление на отпадъците 
2014-2020г.“, публикуван на интернет-страницата на МОСВ; 

 Наредби и решения, одобрени от Общински съвет, относно определяне на 
такси и цени, свързани с управление на отпадъците; 

 План-сметки за приходите и разходите от такса битови отпадъци за периода 
2011-2016г. на община Червен бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ; 

 Отчет-сметки за приходите и разходите от такса битови отпадъци за периода 
2011-2015г. на община Червен бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ; 

 Справка за внесените суми за такса битови отпадъци от физически и 
юридически лица през периода 2011-2015г.; 

2. Същност на принципите „Замърсителят плаща” и „Разширена 
отговорност на производителя“ 

Анализът на прилаганите схеми за управление на отпадъците, в т.ч. формите на 
управление и възлагане на услугите в разглежданата област в общината, е осъществен 
през призмата на два основополагащи принципа на европейската и националната 
екологични политики, в т.ч. и политиките по управление на отпадъците.  

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

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

 Причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си; 
 Разходите за опазване на околната среда и човешко здраве, свързани с 

образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при 
определяне цената на продуктите и услугите; 

 Разходите за третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на 
причинителите и притежателите на отпадъците; 

Принципът „Разширена отговорност на производителя“ (РОП) е екологичен 
принцип, който се прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото 
въздействие върху околната среда от даден продукт и въвежда задължения и 
отговорности за производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл за 
ограничаване на съдържанието на опасни вещества, обратно приемане, 
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предотвратяване на отпадъците и повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на употребата на продукта. 

В съответствие с този принцип, производителите на продукти трябва да поемат 
отговорност, включително за финансирането на: 

 Предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството 
на техните продукти; 

 Проектиране и разработване на продукти, които подлежат на многократна 
употреба, технически издръжливи са, не съдържат или имат ограничено 
съдържание на материали и вещества, представляващи риск за околната 
среда; 

 Развиване на пазари за повторната употреба и рециклирането на отпадъците, 
образувани след крайната употреба на пусканите на пазара продукти; 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие определя 
разширената отговорност на производителя, като подход за екологична политика, при 
който отговорността на производителя за продукта обхваща и етапа след 
потреблението от целия жизнен цикъл на продукта. Политиката за разширената 
отговорност на производителя се характеризира с: 

 Изместването на отговорността (физически и/или икономически, напълно или 
частично) във възходящ ред към производителя и извън общините; 

 Осигуряването на стимули на производителите, за да вземат предвид 
екологичните съображения при създаването на своите продукти. Докато 
други инструменти на политиката обикновено имат за цел изолирана точка от 
веригата, разширената отговорност на производителя се стреми да интегрира 
сигналите, свързани с екологичните характеристики на продуктите и 
производствените процеси в цялата продуктова верига; 

3. Схеми за управление на отпадъците 

Анализът е фокусиран основно върху тези схеми за управление на отпадъците, 
прилагани в страната, в които участва община Червен бряг. 

 Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които 
генерират битови и подобни на битовите отпадъци 

Потоци отпадъци, за които се прилага схемата 

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 – 
юридически лица. Подобни на битовите отпадъци се образуват най-вече от 
административни сгради, образователни институции, социални организации, пазари, 
търговски обекти, хотели и ресторанти, ателиета за услуги. Битови отпадъци се 
образуват и от производствени предприятия, но от жизнената дейност на служителите и 
работниците в тези предприятия. Домакинствата и другите генератори на битови 
отпадъци заплащат такса битови отпадъци на общината, а с приходите от таксата 
Общината финансира и осигурява услуги на домакинствата и другите генератори на 
битови отпадъци по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци. В 
схемата попадат и строителните отпадъци от ремонтни дейности и от разрушаване на 
сгради, генерирани от домакинствата и други обекти в малки количества. 
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Същност на схемата 

При тази схема задължени лица са домакинствата и лицата, които образуват 
битови отпадъци и подобни на битовите отпадъци. Тези лица са отговорни за 
изхвърлянето, включително разделното събиране и изхвърляне на битовите отпадъци в 
определените за целта съдове и места и в съответствие с принципа „Замърсителят 
плаща” и за заплащане на всички разходи за услугите по временно съхраняване, 
събиране, транспортиране, третиране на отпадъците, закриване, рекултивация и 
последващ мониторинг на депата и съоръженията за битови отпадъци в съответствие 
със Закона за местните данъци и такси, ЗУО и наредбите на общините за управление на 
отпадъците. Задължените в схемата лица заплащат услугите чрез ежегодна „такса за 
битови отпадъци“, в размер определен от общинския съвет. Тъй като общината, както 
и другите общини в страната, имат затруднения в определянето на размера на таксата 
за домакинствата и другите задължени лица в схемата на основата на точното 
количество изхвърляни отпадъци от всяко домакинство или организация, принципът 
„замърсителят плаща“ не се прилага напълно. 

В Община Червен бряг таксата за битови отпадъци се изчислява, както следва: 
 Размерът на таксата се определя в левове според количеството битов отпадък, 

чрез подадена декларация в Отдел „АМДТ” – Община Червен бряг, по 
местонахождение на имота до 30 ноември на предходната година. В 
декларацията се посочват видът и броя на съдовете за изхвърлянето на 
битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно 
обявената от кмета на общината честота на извозване; 

 Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци или 
лицето не е подало декларация в срок, то заплаща годишна такса върху 
данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ при основа, определена от 
Общинския съвет; 

 При определяне на размера на таксата в зависимост от количеството битови 
отпадъци се включват разходите по чл.15(1), т.1, 2 и 3 от „Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги“. 
Таксата за почистване на териториите за обществено ползване в населените 
места, се събира пропорционално върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от 
ЗМДТ; 

Община Червен бряг определя такса битови отпадъци според количеството 
битов отпадък или като промил от данъчната оценка на имотите на гражданите, а за 
предприятията, фирмите и търговските дружества се начислява дължима такса върху 
отчетната стойност, при това обичайна практика е за домакинствата да се определя по-
ниска такса като промил от данъчната оценка, от тази определяна за фирмите и другите 
юридически лица.  

Приходите от такса „битови отпадъци” в общинския бюджет се използват 
изцяло за финансиране на дейности и проекти, свързани с управление на битовите 
отпадъци. 

Форми на възлагане на услугите 

Участници в анализираната схема, освен общината, домакинствата и 
организациите, които изхвърлят отпадъци, подобни на битовите, са и фирмите, в т.ч. 
общински, както и общинско предприятие, на които общините, възлагат една или 
повече услуги, свързани със събиране, транспортиране и третиране на битовите 
отпадъци. Чрез процедури за избор на изпълнители по реда на Закона за обществените 
поръчки, общините възлагат извършването на тези услуги.  
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От 2007г. в община Червен бряг всички населени места са включени в системата 
за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на генерираните битови отпадъци от 
домакинствата, като дейността се извършва от „Астон Сервиз” ООД, като договора е 
подновен на 24.08.2015г. 

o Услуги по събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци 
до депа и съоръжения и инсталации за отпадъци 

В община Червен бряг услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и 
транспортиране на съдове с отпадъци на територията на община Червен бряг, 
почистване на територии за обществено ползване в гр. Червен бряг, третиране на 
смесени битови отпадъци и осъществяване на задълженията на оператор на Депо за 
неопасни отпадъци – гр. Червен бряг, м. „Долна биволица”, ПИ №158002 се 
осъществяват от „Астон Сервиз” ООД. Организирано събраните битови отпадъци от 
населените места в общината се транспортираха на старото общинско депо – м. „Долна 
биволица“, землището на гр. Червен бряг за депониране, което вече не се експлоатира 
съгласно Заповед №РД0200/06.04.2016г. от РИОСВ – гр. Плевен. След влизането в сила 
на разрешението за ползване на Регионален център за управление на отпадъците - 
Луковит, отпадна извършваната от фирма „Астон Сервиз” ООД дейност по депониране 
на битовите отпадъци на старото общинско депо, т.е от м. април 2016г. събраните 
отпадъци се извозват до РЦУО – Луковит, но депонирането им се извършва от 
оператора на Регионалното депо. 

За всички населени места на Община Червен бряг има организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване, т.е процента на населението обхванато от тази услуга 
е 100%. Сметосъбирането и сметоизвозването в населените места на общината се 
извършва по утвърден график. Честотата на събиране на съдовете за битови отпадъци е 
определена в зависимост от големината на населеното място:  

 За гр. Червен бряг: 
  Централна градска част - Зона I  и и V-ти квартал - два пъти седмично;  
 Общински пазар – гр. Червен бряг и ул. „Ст. Караджа” – три пъти 

седмично;  
 Зона II, Зона III и Зона IV – един път седмично; 

 За останалите населени места от община Червен бряг: 
 гр. Койнаре и селата Рупци, Радомирци, Ракита, Телиш, Чомаковци, 

Сухаче, Бресте, Реселец, Девенци, Глава, Горник и Лепица - два пъти 
месечно; 

Разходите за изпълнение на тези услуги се покриват със средствата, събрани от 
приходите от такса „битови отпадъци“. 

В община Червен бряг планираните разходи за управление на отпадъците за 
2016г. са в размер на 1 533 460 лв. (съгласно „План-сметка за приходите и разходите от 
такса битови отпадъци за 2016г. на община Червен бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ”), а 
постъпилите средства от такса „битови отпадъци” за 2015г. възлизат на 788 772 лв. 
(съгласно „Отчет-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2015г. 
на община Червен бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ по Решение №937/18.12.2014г. на 
ОбС-гр. Червен бряг към 31.12.2015г.”).  

Следва да се има предвид, че от години има създаден финансов механизъм и 
много осъществени общински проекти чрез ПУДООС да се финансират проекти на 
общините за закупуване на контейнери и сметоизвозваща техника при много изгодни 
условия – безлихвени заеми. 
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o Услуга по разделно събиране и транспортиране на хранителни и 
кухненски биоотпадъци от търговски обекти, детски градини и други 
подобни 

Във връзка с влизане в сила на „Наредбата за разделно събиране на 
биоотпадъците“ (обн. ДВ. бр.107 от 13 Декември 2013г.) и на „Наредбата за 
третиране на биоотпадъците“ (обн. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013г.), общината 
трябва да има информация и да организира създаването на база-данни/регистри на 
обекти, които генерират хранителни отпадъци и предстои да бъдат включени в 
системите за разделното им събиране, в т.ч. социални заведения, болници, училища със 
столове за ученическо хранене, детски градини, ресторанти, пазари и др.  

В тази връзка е необходимо община Червен бряг да организира предоставянето 
на услуга по разделно събиране и транспортиране на хранителни и кухненски 
биоотпадъци от търговски обекти, детски градини и други подобни, тъй като 
понастоящем в общината тя не се извършва. Това е задължение на общините да 
намалят поетапно количеството депонирани биоразградими отпадъци и поетапно да се 
увеличат количествата рециклирани и оползотворени биоотпадъци. Услугата по 
доставяне на съдове за събиране и временно съхранение на обектите, които генерират 
такива отпадъци, както и обслужването и транспортирането им до компостиращо 
съоръжение (т.е до площадката за компостиране на „зелени“ отпадъци на РЦУО-
Луковит) ще се осъществява от фирмата, с която общината ще сключи договор или ще 
се изпълнява от самата община. Обикновено при общини, където е въведена тази 
услуга, изпълнението и е от фирмата с която общината е сключила договор за събиране 
и транспортиране на битовите отпадъци. 

Разходите за изпълнение на тази услуга ще се покриват със средствата, събрани 
от приходите от такса „битови отпадъци”. 

Собствениците на обекти, генериращи хранителни и кухненски биоотпадъци са 
длъжни да обособят място за поставяне на съдовете за разделното им събиране и да 
определят отговорни лица за разделното им събиране, като информират за това - 
Дирекция „Строителство и архитектура”, Отдел ”Инвеститорски контрол – 
строителство и екология” от Общинската администрация. 

Собствениците на обекти, които генерират биоотпадъци и са сключили договори 
за събиране и извозване на тези отпадъци с други фирми, а не с общината или фирмата 
с която общината ще има договор за извършване на услугата, са длъжни да организират 
разделното събиране на кухненските и хранителните си биоотпадъци и извозването им 
до компостиращо съоръжение (т.е до площадката за компостиране на „зелени“ 
отпадъци на РЦУО-Луковит). Заплащането на услугата тогава ще се извършва от 
собствениците на обекти – генератори на отпадъци. 

Служители на общината от Дирекция „Строителство и архитектура”, Отдел 
”Инвеститорски контрол – строителство и екология” чрез посещение на място във 
всички обекти, които ще бъдат включени в системата за разделно събиране на 
хранителни и кухненски биоотпадъци, ще е необходимо да разяснят и обучат 
отговорните лица в съответните обекти относно изискванията за разделно събиране на 
този поток битови отпадъци. 

Има създаден финансов механизъм чрез ПУДООС да се финансират проекти на 
общините чрез отпускане на безлихвен заем за закупуване на съдове за разделно 
събиране на биоотпадъци. 
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o Услуги по разделно събиране и транспортиране на „зелени” 
биоотпадъци 

„Зелени“ биоотпадъци в община Червен бряг се генерират при почистването на 
обществени градини, междублокови пространства, обществени паркове, други 
обществени зелени площи и транспортни зони, но не се събират разделно. В общината 
тази услуга понастоящем се предоставя от „Астон Сервиз” ООД. „Зелени” биоотпадъци 
се генерират и от домакинствата (зелени листа, трева, клони), образувани от 
почистването на фамилни градини и дворове. Разделното събиране на биоотпадъците 
от почистването и поддържането на зелени площи към търговски обекти, 
производствени, стопански и административни сгради, хранителни и кухненски 
отпадъци от ресторанти, заведения за обществено хранене и търговски обекти, както и 
подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост на 
територията на общината е необходимо да се извършва от собствениците на обектите, а 
транспортирането на тези отпадъци до компостиращо съоръжение или до площадка за 
съхранение на тези отпадъци се организира и заплаща също от собствениците на 
обектите. 

На практика регулярното и организирано събиране на „зелените” биоотпадъци 
се прилага само за парковете, градинките и някои други обществени места от „Астон 
Сервиз” ООД, който отговаря за почистването им в гр. Червен бряг. В Община Червен 
бряг е необходимо да се въведе разделно събиране в съответните съдове и 
транспортиране на „зелени“ биоотпадъци. Разходите за изпълнение на тази услуга ще 
се покриват със средствата, събрани от приходите от такса „битови отпадъци”. 

„Зелените“ биоотпадъци от фамилните жилища в крайградските райони или 
селата - листа, трева, храсти, клони, градински отпадъци, може да се събират в 
компостери, за което е необходимо Общината да въведе и насърчава домашното 
компостиране, както и да осигури съдове за разделно събиране на „зелени” 
биоотпадъци или компостери. 

Изискванията към физическите и юридическите лица, относно „зелените“ 
биоотпадъци, хранителни и кухненски отпадъци от обекти, както по-горе са описани, 
не са нормативно уредени в общинската наредба за управление на отпадъците 
„Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на община 
Червен бряг“. 

С пускането в експлоатация на РЦУО-Луковит през м. март 2016г., община 
Червен бряг ползва площадката за компостиране на „зелени” отпадъци на която 
домакинствата могат да оставят зелени отпадъци, като клони и храсти и където се 
компостират събраните от „Астон Сервиз” ООД „зелени” биоотпадъци от парковете, 
градинките и други обществени места. В тази връзка е необходимо общината да 
осигури съдове за разделно събиране на „зелени” биоотпадъци или компостери. 

o Услуги по разделно събиране, транспортиране и екологосъобразно 
обезвреждане на опасните битови отпадъци 

Услуги по разделно събиране, транспортиране и екологосъобразно обезвреждане 
на опасни битови отпадъци (като напр. опаковки, съдържащи опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества; разтворители; киселини; основи; фотографски химически 
вещества и препарати; пестициди; флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 
живак (без живак съдържащи лампи); бои, масла, лепила/адхезиви и смоли съдържащи 
опасни вещества; перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества; 
цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти) не се извършват в община Червен 
бряг. Общината не е сключила договор с ООп, извършваща услуги по събиране, 
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транспортиране, опаковка за безопасно транспортиране, последващо третиране и 
обезвреждане на разделно събрани опасни отпадъци от домакинствата. Предоставянето 
на тези услуги включва приемане на място при притежателя на отпадъка или в 
Мобилен събирателен пункт (осигурен от изпълнителя на извършване на тази услуга с 
който общината ще има договор), осигуряване на транспорт и опаковка за безопасно 
транспортиране, последващо третиране и обезвреждане. 

Но в тази насока са предприети някои мерки от страна на общината, която е 
сключила договор с фирма „Палмекс-03” ЕООД, гр. Червен бряг, притежаваща 
разрешение по чл.35 от ЗУО за осигуряване на площадка на територията на общината 
за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата – вкл. и 
опасни отпадъци, т.е общината е осигурила площадка за безвъзмездно предаване от 
населението на разделно събрани отпадъци от домакинствата, без за това общината да 
изисква допълнително заплащане от населението. Също така населението на община 
Червен бряг може да ползва ЦР, разположен на РЦУО-Луковит, който обслужва 
общините Луковит, Тетевен, Червен бряг, Роман и Ябланица. На ЦР на РЦУО-Луковит 
има 2 бр. товарни контейнери ролков тип за временно складиране на опасни отпадъци 
от бита (батерии, луминесцентни лампи, масла и др.), където домакинствата ще могат 
да оставят тези отпадъци.  

o Услуги по разделно събиране и транспортиране на други битови 
отпадъци (напр. пепел и сгурия от домакинствата, текстилни и др. 
потоци битови отпадъци) 

Услуги по разделно събиране и транспортиране на други битови отпадъци (напр. 
пепел и сгурия от домакинствата, текстилни и др. потоци битови отпадъци) не се 
извършват в община Червен бряг. 

През отоплителния сезон на територията на община Червен бряг, населението по 
селата главно използва дърва и въглища, но няма отделни съдове са събиране на 
пепелта и сгурията. Понастоящем посочените отпадъци от домакинствата се изхвърлят, 
извозват и третират със смесените битови отпадъци. При изсипване на не добре 
загасени отпадъци от горенето на дърва и въглища се повреждат контейнерите. Друг 
негативен ефект от запалването на отпадъците в контейнерите е временното, но силно 
замърсяване на въздуха в района на контейнерите с горящи отпадъци. Имайки в 
предвид, че в малките населени места в общината, основно населението се отоплява на 
дърва и въглища е необходимо, общината да осигури съответните съдове за събиране 
на пепел и сгурия или в бъдеще, общината може при подновяване на договора за 
изпълнение на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване да заложи изискване в 
районите, където населението главно ползва дърва и въглища за отопление да се 
поставят подходящи контейнери за разделно събиране на пепел и сгурия. 

Разходите за изпълнение на тези услуги ще се покриват със средствата, събрани 
от приходите от такса „битови отпадъци”. 

o Услуги по предварително третиране - сортиране/сепариране на 
оползотворимите битови отпадъци от събраните смесени битови 
отпадъци преди обезвреждането им 

Тези услуги не се извършват понастоящем в община Червен бряг. С пускането в 
експлоатация на РЦУО-Луковит през м. март 2016г., общината ползва ЦР, където са 
разположени контейнери за разделно събиране на отпадъци от бита - ЕГО, зелени 
отпадъци и за всички видове отпадъци, които не могат да се депонират с битовите и не 
е осигурена определена система за събиране. За извършване на услуги по 
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предварително третиране е необходимо изграждане на инсталация за сепариране на 
РЦУО-Луковит през 2017г., чрез финансиране по ОПОС 2014-2020г. 

o Услуги по предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и 
обезвреждане на битови отпадъци за постигане на целите за 
рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци 

Тези услуги се извършват понастоящем в община Червен бряг, която е сключила 
договор с „Екопак България” АД – организация по оползотворяване на отпадъци от 
опаковки. Разделно събиране се извършва само на територията на гр. Червен бряг. 
Местата /пунктовете за разполагане на елементите за разделното събиране на 
отпадъците от опаковки са определени от общината и съгласувани с ООп. 

o Осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни 
грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови 
отпадъци 

През м. март 2016г., РЦУО-Луковит е въведен в експлоатация и битовите 
отпадъци от община Червен бряг от м. април 2016г. се депонират на Регионалното 
депо. Старото общинско депо в м. „Долна биволица“, землището на гр. Червен бряг не 
се експлоатира, съгласно Заповед №РД0200/06.04.2016г. от РИОСВ – гр. Плевен и 
предстоят да бъдат изпълнени мерките за привеждане и поддържане на старото 
общинско депо в съответствие с изискванията на „Наредба №6 от 27 август 2013г. за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“ (обн. ДВ. 
бр.80 от 13 Септември 2013г.). 

 Услуги чрез прилагане на схемата „Разширена отговорност на 
производителя“ (РОП) относно 6 групи масово разпространени 
отпадъци (МРО) 

Потоци отпадъци, за които се прилага схемата 

Към 2014г. с разработване на НПУО в схемата поетапно са включени следните 
масово разпространени отпадъци: 

 Отпадъци от опаковки - от 2004г.; 
 Отпадъци от ИУМПС - от 2005г.; 
 Отпадъци от ИУЕЕО - от 2006г.; 
 Отпадъчни масла и нефтопродукти - от 2006г.; 
 Отпадъци от НУБА - от 2006г.; 
 Отпадъци от гуми - от 2011г.; 

Същност на схемата 

При тази схема за РОП лицата (фирми), пускащи на пазара продукти, които след 
тяхната употреба се превръщат в МРО, са задължените по схемата лица и носят 
отговорност в съответствие с изискванията на ЗУО и специфичните наредби за всеки 
вид МРО за: 

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

 Ограничаване съдържанието на опасни вещества в продуктите, които пускат 
на пазара; 

 Етикетиране и маркировка; 
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 Разходите за управление на МРО, които се образуват след употребата на 
съответните продукти; 

Домакинствата и различните организации, предприятия и институции, които в 
резултат на употребата на продукти образуват МРО, са длъжни да спазват правилата за 
разделно събиране и изхвърляне на определените за това места МРО. 

Схемата за РОП може да се осъществи по два начина от задължените в схемата 
лица: 

 Чрез колективна система, представлявана от организация за оползотворяване 
(ОО) на съответните МРО; 

 Индивидуално от задълженото лице (конкретна фирма), което пуска на пазара 
МРО; 

Организациите по оползотворяване на МРО (ОО на МРО) и лицата, които 
изпълняват индивидуално задълженията си са длъжни: 

 Да получат разрешително по реда на ЗУО за осъществяване на дейността като 
Организация по оползотворяване или за индивидуално изпълнение и 
организация на дейностите по разделно събиране, подготовка за повторна 
употреба, рециклиране и оползотворяване; 

 Да създават системи за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране 
и/или оползотворяване на съответния вид масово разпространени отпадъци в 
съответствие с изискванията на нормативната уредба; 

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

 Да осъществяват информационни кампании за обществеността; 
 За Организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки – задължение 

и да обхванат определен брой население чрез системите за разделно събиране 
на отпадъците, включително чрез поставяне на контейнери за разделно 
събиране в населените места; 

Задължените лица в схемата могат да бъдат съдружници или акционери в 
Организацията по оползотворяване, както и да сключват договори с Организация по 
оползотворяване, която да изпълнява от тяхно име задълженията за постигане на 
целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на 
съответния МРО, който е в резултат на крайната употреба на продукта, който са 
пуснали на пазара. 

Съгласно нормативната уредба в страната, общините имат само някои 
ангажименти в схемата за РОП, отнасящи се основно до осигуряване и определяне на 
местоположението на контейнерите за разделно събиране на отпадъците от опаковки. 

Формиране на цени 

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 за предоставяне на такива услуги. На 
основата на посочените цени на услугите по третиране на отпадъците от МРО, на 
разходите за административна издръжка на Организациите по оползотворяване, 
провеждането на информационните кампании за обществеността, заплащане на 
одитори и други присъщи разходи за дейността Организациите по оползотворяване, 
формират размера на тарифите за услугите, които предлагат на своите клиенти 
(фирмите, от името на които ще изпълняват целите за рециклиране и оползотворяване 
на МРО). 
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При схемата за РОП финансирането на системите за разделно събиране и 
рециклиране и оползотворяване на МРО се осъществява от фирмите – задължените 
лица в схемата, които пускат на пазара стоки, които след тяхната употреба се 
превръщат в МРО. В крайна сметка, това са част от производствените разходи на 
фирмите – задължени лица в схемата и представляват елемент от цената на съответния 
продукт. 

Схемата за РОП се прилага от бизнеса за шестте вида МРО, като на територията 
на община Червен бряг се изпълнява – общината е сключила договори за 
сътрудничество с организации по оползотворяване/фирми на отпадъци от опаковки, 
НУБА, ИУГ, ИУЕЕО и разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, ОЧЦМ и др. В тази насока е необходимо 
общината да сключи договори с ООп на ИУМПС и отработени моторни масла. 

Във връзка с въведените със ЗУО задължения на общините да рециклират 
минимум 50% от отпадъците от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло, генерирани 
в общината, община Червен бряг е въвела система за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки, като е сключила договор с организация по оползотворяване на отпадъци от 
опаковки. Изпълнението на договора е изключително важно от гледна точка 
изпълнение на задълженията на общината за поетапно постигане на целите за минимум 
50% разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите 
отпадъци до 2020г., произтичащи от ЗУО. 

С договорът с ООп на отпадъци от опаковки са уредени: 
 Техническите изисквания към системата за разделно събиране, в т.ч. точките 

за събиране на отпадъците, вида на контейнерите за разделно събиране, 
площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване; 

 Изпълнението на програми за разделно събиране на отпадъци от хартия и 
картон, метал, пластмаса и стъкло, които включват прогнозни количествени 
цели, които отразяват дейността на ООп и с това допринасят за изпълнението 
на целите на общината за рециклиране на отпадъците, произтичащи от ЗУО; 
Условията и реда за отчитане на тяхното изпълнение до общината; 

 Изискванията за информационни кампании и работа с обществеността; 
 Общината е определила местата за контейнерите за разделно събиране и 

поетапно са изградени „джобовете” за поставянето им. Ангажимент на 
общината е прилагането на подходящи мерки спрямо лицата, които не 
изхвърлят разделно отпадъците, както и спрямо лицата, които извършват 
изземване на отпадъци с пазарна стойност от контейнерите; воденето на 
отчетност, контрол и санкции; 

Необходимо е в „Наредба за управление на дейностите по отпадъците на 
територията на община Червен бряг“, да бъдат регламентирани изискванията към 
лицата, извършващи търговска дейност в търговски обекти, производствени, стопански 
и административни сгради, заведения за обществено хранене, както следва: 

 Да събират разделно отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло; 
 Да предават разделно събраните отпадъци на: организация по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки; или на лица притежаващи 
разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по 
чл.35 от ЗУО; 

 Да създават системи за организиране разделно събиране на отпадъци от 
хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло на територията на съответния 
обект; 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

366 

 

Също така е необходимо общината да предостави гъвкавост и избор на 
задължените лица между няколко възможни варианта за изхвърляне или предаване на 
разделно събраните отпадъци: 

 В съдовете за разделно събиране на отпадъци на територията на общината, 
поставени на улиците, когато количеството на отпадъците, генерирано от 
домакинствата, не възпрепятства функционирането на общинската система за 
разделно събиране на отпадъците; 

 Индивидуални съдове за разделно събиране, предоставени безвъзмездно от 
организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които се 
обслужват без заплащане по предварителен график; 

 Площадки за предаване на разделно събрани отпадъци (както популярно са 
известни площадките за вторични суровини); 

Лицата са длъжни да съхраняват на територията на обекта документи (договори, 
кантарни бележки и др.), които удостоверяват предаването на разделно събраните 
отпадъци и да ги представят на контролните органи при поискване. 

За постигане на по-значими резултати при сътрудничеството на общината с 
организацията по оползотворяване на разделно събраните битови отпадъци от опаковки 
- хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло е необходимо: 

 По-широко и по-отговорно участие от страна на обществеността и бизнеса, 
които събират отпадъците си разделно, което ще доведе до по-големи 
количества и с по-добро качество за рециклиране на разделно събраните 
отпадъци от четирите потока. Това може да се постигне най-вече чрез 
постоянни информационни кампании и засилен контрол и налагане на глоби 
на лицата, които не спазват изискванията; 

 Преодоляване на проблема с кражбите на най-качествените и с по-висока 
пазарна стойност отпадъци от контейнерите за разделно събиране (например 
поставяне на изискване към организациите по оползотворяване да поставят 
контейнерите за разделно събиране с големина на отвора, който ограничава 
кражбите). Допълнително решение на проблема е търговските обекти, 
административни, стопански сгради и др. подобни да се задължат чрез 
общинската наредба да предават разделно събраните си отпадъци 
пакетирани/събрани в чували директно на организация по оползотворяване, 
която да организира извозването им от обектите по предварително обявен 
график; 

 Нормативно регламентиране в общинската наредба за управление на 
отпадъците, изискванията към пунктовете за вторични суровини, поставяне 
на изисквания за представяне на информация на общината за количествата 
събрани и предадени за рециклиране и друго оползотворяване отпадъци от 
хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. Възможен допълнителен подход 
за подобряване на сътрудничеството между общината и пунктовете за 
приемане на четирите отпадъчни потока е сключването на 
договори/доброволни споразумения, в които да се поставят ангажиментите на 
двете страни в усилията за разделно събиране на отпадъците и ограничаване 
на кражбите от контейнерите; 

На територията на община Червен бряг се извършва разделно събиране на 
масово разпространени отпадъци, като Общината е сключила договори с организации 
по оползотворяване/фирми на МРО - НУБА, ИУГ, ИУЕЕО и разделно се събират 
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, ОЧЦМ и 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

367 

 

др. Общината не е сключила договори с организации по оползотворяване на ИУМПС и 
отработени моторни масла, но е необходимо в най-скоро време това да бъде направено. 

През м. март 2016г., е пуснат в експлоатация РЦУО-Луковит с ЦР и община 
Червен бряг го ползва, като населението може да доставя всички видове отпадъци, 
които не могат да се депонират с битовите и не е осигурена определена система за 
събирането им. 

Приетият през 2012г. ЗУО въведе допълнителни изисквания към крайните 
дистрибутори (магазините, в които продуктите се продават на крайните потребители) 
задължително да приемат излезли от употреба продукти от същия вид по време на 
цялата продължителност на работното време на магазините, без да се изисква 
заплащане от лицата, които изхвърлят разделно събраните МРО. Съгласно 
нормативната уредба гражданите и фирмите могат да предават ИУЕЕО и в магазините 
за продажба на такова оборудване, от същия вид, който закупуват от магазина. 

В община Червен бряг се прилага система за разделно събиране на НУБА, ИУГ, 
ИУЕЕО, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак и разделно 
събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, 
ОЧЦМ и др, като местата за разполагане на съдовете за разделно събиране на тези МРО 
са определени от общината. На територията на гр. Червен бряг до сградата на 
Общината е разположен контейнер за разделно събиране от Общинската 
администрация на ИУЕЕО. Община Червен бряг е определила следните места за 
разполагане на съдове за разделно събиране на НУБА, които са разположени в гр. 
Червен бряг: 

№ 
Места за разполагане на съдовете за разделно събиране 

на НУБА – гр. Червен бряг
1. Общинска администрация, ул. „Антим I“ №1 

2. Спортна зала, ул. „14-ти септември“, кв. 110
3. „ЕТА-В. Желев”, ул. „В. Левски“ №1, бл. „Строител”
4. Магазин „Всичко за 1 лев”, ул. „кв. 9“, бл. „Слънце” 
5. ЕТ „Л. Иванов-Ливиди”, ул. „Л. Каравелов“ №2 
6. ЕТ „Али Демирев”, ул. „Л. Каравелов“ №2 
7. ЕТ „Мега 2000 М. Бодуров”, ул. „Л. Каравелов“, бл. „Дунав” 
8. ЕТ „НОБИ-Михаил Христов”, ул. „Княз Борис I” №4 
9. „Марийон” ООД, ул. „Ст. Караджа” №4 
10. ЕТ „Илкар – Илия Вълчанов”, ул. „П. Волов” №18 
11. „Ситиел” ЕООД, ул. „П. Волов” №18 
12. „Петрол” АД, до ж.п. гарата 
13. ЕТ „Интеграл – С. Илийчовски”, ул. „Екзарх Йосиф” №18 
14. ЕТ „Ноби – Михаил Христов”, ул. „Княз Борис” №4 
15. ЕТ „Ничев”, ул. „Търговска” №12А 
16. ЕТ „Цеца Караджова – С. Караджов”, ул. „Л. Каравелов” №2 
17. ЕТ „109-В. Велев”, ул. „В. Априлов” №13 

Съгласно нормативната уредба всеки търговски обект, в който се продават 
батерии, е длъжен да приема обратно НУБА и да ги предават на оторизирани, съгласно 
ЗУО фирми. 

Oбщина Червен бряг през 2014г. е сключила договор с фирма „Палмекс-03” 
ЕООД, гр. Червен бряг, притежаваща разрешение по чл.35 от ЗУО за осигуряване на 
площадка на територията на общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата. С договора е осигурена възможност на жителите на 
общината да предават на площадката разделно събрани отпадъци от опаковки, 
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отпадъчни материали от хартия, пластмаса, метал, стъкло, негодни за употреба батерии, 
текстилни отпадъци, излезли от употреба електрически уреди, опасни отпадъци, 
обемисти едрогабаритни отпадъци и други видове отпадъци от домакинствата, 
посочени в Решение №08-ДО-297-00/21.02.2013г. издадено от РИОСВ – гр. Плевен. На 
площадката се извършва предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с 
битов характер от физически лица. 

 Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които 
генерират утайки от ПСОВ, в резултат на отвеждането и 
пречистването на битови отпадъчни води 

Схемата се прилага за отпадъците – утайки от ПСОВ, генерирани в резултат от 
отвеждането и пречистването на битови отпадъчни води от домакинствата и от други 
източници – юридически лица. 

Същност на схемата 

При тази схема лицата, които ползват услугите по отвеждане и пречистване на 
отпадъчните води, в т.ч. и третиране на утайките от ПСОВ, в съответствие с принципа 
„Замърсителят плаща” заплащат пълните разходи за тези услуги. Задължените в 
схемата лица заплащат услугите чрез такса за отвеждане и пречистване на отпадъчните 
им води, в т.ч. и за третиране на утайките, която се изчислява на основата на 
количеството доведени и отведени отпадъчни води и разходите за дейността. Таксите 
се определят от оператора на ВиК системите на територията на общината и се 
регулират утвърждават от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в 
съответствие с разпоредби и методики, утвърден чрез нормативна уредба на 
национално ниво. 

Форми на възлагане на услугите 

ВиК услугите, в т.ч. пречистване на отпадъчните води и третиране на утайките, 
ще се осъществяват от оператор, който ще извършва тези услуги чрез договор с 
общината. 

В община Червен бряг има изградена нова ПСОВ – гр. Червен бряг (по проект 
„Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град 
Червен бряг”, финансиран по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013г.”), 
която е пусната в експлоатация през 2015г. (издадено Разрешение за ползване №СТ-05-
2349/14.12.2015г. от ДНСК – гр. София.). За ПСОВ –  гр. Червен бряг няма изготвена 
„Програма за управление на утайките”. След изготвяне на тази Програма, утайките от 
канализационните води и обезвреждането им ще се управляват съгласно нея и 
разходите за това ще са включени в тарифата за канализация.  

Предвид факта, че в ПСОВ – гр. Червен бряг потока отпадъчни води преминава 
през степени на пречистване – механично пречистване (решетка и пясъкозадържател), 
биологично пречистване (биобасейни), вторичен утаител, дезинфекция, като излишната 
активна утайка се обезводнява с центрофуга, при постигане на влажност 80% на 
обезводнената утайка и в случай на незначително съдържание на замърсители, 
утайките може да се депонират на Регионалното депо за неопасни отпадъци, 
разположено в РЦУО-Луковит. За тях пречиствателната станция трябва да плаща 
съответната такса на входа на депото. 
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4. Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на 
отпадъците 

Икономическите инструменти в сектора на управлението на отпадъците са 
механизми, въведени от държавата, които правят по-изгодно за населението и бизнеса 
да рециклират и оползотворяват отпадъците, вместо да ги депонират. Въвеждането на 
такива механизми в различните европейски страни е довело до намаляване на 
депонираните количества отпадъци и до преминаване към по-високите нива в 
йерархията на управлението на отпадъците. Най-общо икономическите инструменти 
могат да бъдат обединени в няколко групи: 

 Такси за депониране и третиране – тази група инструменти включва 
разнообразни такси за депониране на отпадъци на депа, такси за изгаряне на 
отпадъци в инсинератори, както и различни по вид забрани за депониране и 
изгаряне на отпадъци. 

 Схеми „Плащане при изхвърляне” (“Pay-as-you-throw” schemes – PAYT) – това 
са инструменти, при които населението и бизнеса заплащат за събирането, 
извозването и третирането на генерираните от тях отпадъци. Тези схеми са 
пряко свързани с количеството на генерираните от съответните лица 
отпадъци, като те съответно заплащат на кг/чувал/контейнер и т.н. 

 Схеми за отговорност на производителя и вносителя – това са схеми, при 
които производителите и вносителите на дадени продукти, чиято употреба 
създава масово разпространени отпадъци, се задължават за финансиране и 
организиране на дейностите по оползотворяване на тези отпадъци. 

 Екологични данъци и такси върху продукти – въвеждат се с цел да се 
ограничи, намали или дори премахне употребата на определени продукти, 
които са вредни за околната среда. 

 Банкови гаранции и застраховки за осъществяване на определени дейности – 
въвеждат се с цел покриване на риска от извършване на определени дейности, 
които не съответстват на екологичното законодателство, например за 
трансграничен превоз на отпадъци. 

 Подпомагане на публични проекти в областта на управление на отпадъците 
с частично или напълно безвъзмездно финансиране – чрез подкрепа от 
еврофондовете и от националния бюджет. 

На базата на разгледаните по-горе схеми и форми за управление на отпадъците в 
община Червен бряг, анализирани са следните икономически инструменти, свързани с 
бюджета на общината: 

 Такса „битови отпадъци“ (в т.ч. постъпления от таксата и разходи на 
общината за управление на отпадъците); 

 Обезпечения за покриване на последващи разходи за затваряне на депото и 
отчисления за депониране на отпадъци (т.нар. отчисления по чл. 60 и чл. 64 от 
ЗУО); 

 Публични проекти в областта на управление на отпадъците; 

 Такса битови отпадъци (в т.ч. постъпления от таксата и разходи на 
общината за управление на отпадъците) 

Съгласно „Наредба за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги“, таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и 
обезвреждането на депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 
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Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 
Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите 
разходи за: 

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

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

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

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

В община Червен бряг таксата за битови отпадъци се изчислява, както следва: 
 Размерът на таксата се определя в левове според количеството битов отпадък, 

чрез подадена декларация в Отдел „АМДТ” – Община Червен бряг, по 
местонахождение на имота до 30 ноември на предходната година. В 
декларацията се посочват видът и броя на съдовете за изхвърлянето на 
битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно 
обявената от кмета на общината честота на извозване; 

 Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци или 
лицето не е подало декларация в срок, то заплаща годишна такса върху 
данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ при основа, определена от 
Общинския съвет; 

 При определяне на размера на таксата в зависимост от количеството битови 
отпадъци се включват разходите по чл.15(1), т.1, 2 и 3 от „Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги“. 
Таксата за почистване на териториите за обществено ползване в населените 
места, се събира пропорционално върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от 
ЗМДТ; 

В община Червен бряг определянето на такса „битови отпадъци” е според 
количеството битов отпадък или пропорционално в промили на база данъчна оценка и 
отчетна стойност на имота. Следва се практиката, прилагана за жилищни и нежилищни 
имоти на гражданите и предприятията, като се определят промили за сметосъбиране и 
сметоизвозване, поддържане на депо за ТБО и почистване на обществени територии. 
През 2016г. размерът на таксата за битови отпадъци е непроменен, спрямо предходните 
две години, като начисляването и заплащането на такса „битови отпадъци“ е както 
следва, съгласно Решение №34, Протокол №4/17.12.2015г. на ОбС-Червен бряг: 

 За жилищни имоти – гр. Червен бряг – 5,00‰, в т.ч.:  
- Съдове за смет – 0,00‰; 
- Сметосъбиране и сметоизвозване – 2,50‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 1,70‰; 
- За почистване на обществени територии – 0,80‰; 

 За нежилищни имоти – гр. Червен бряг - 7,00‰, в т.ч.: 
- Съдове за смет – 0,00‰; 
- Сметосъбиране и сметоизвозване – 2,50‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 3,10‰; 
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- За почистване на обществени територии – 1,40‰; 
 За жилищни имоти в кметство Бресте - 9,00‰, в т.ч.: 

- Съдове за смет – 0,00‰; 
- Сметосъбиране и сметоизвозване – 4,00‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 2,30‰; 
- За почистване на обществени територии – 2,70‰; 

 За жилищни имоти в кметство Глава - 4,20‰, в т.ч.: 
- Съдове за смет – 0,00‰; 
- Сметосъбиране и сметоизвозване – 2,20‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 1,00‰; 
- За почистване на обществени територии – 1,00‰; 

 За жилищни имоти в кметство Горник - 7,50‰, в т.ч.: 
- Съдове за смет – 0,00‰; 
- Сметосъбиране и сметоизвозване – 4,00‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 2,50‰; 
- За почистване на обществени територии – 1,00‰; 

 За жилищни имоти в кметство Девенци - 7,50‰, в т.ч.: 
- Съдове за смет – 0,00‰; 
- Сметосъбиране и сметоизвозване – 4,00‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 1,50‰; 
- За почистване на обществени територии – 2,00‰; 

 За жилищни имоти в кметство Койнаре - 4,50‰, в т.ч.: 
- Съдове за смет – 0,00‰; 
- Сметосъбиране и сметоизвозване – 2,00‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 1,60‰; 
- За почистване на обществени територии – 0,90‰; 

 За жилищни имоти в кметство Лепица - 9,00‰, в т.ч.: 
- Съдове за смет – 0,00‰; 
- Сметосъбиране и сметоизвозване – 4,00‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 2,00‰; 
- За почистване на обществени територии – 3,00‰; 

 За жилищни имоти в кметство Радомирци - 4,20‰, в т.ч.: 
- Съдове за смет – 0,00‰; 
- Сметосъбиране и сметоизвозване – 2,20‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 1,90‰; 
- За почистване на обществени територии – 0,10‰; 

 За жилищни имоти в кметство Ракита - 6,00‰, в т.ч.: 
- Съдове за смет – 0,00‰; 
- Сметосъбиране и сметоизвозване – 3,00‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 1,75‰; 
- За почистване на обществени територии – 1,25‰; 

 За жилищни имоти в кметство Реселец - 7,50‰, в т.ч.: 
- Съдове за смет – 0,00‰; 
- Сметосъбиране и сметоизвозване – 3,00‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 3,00‰; 
- За почистване на обществени територии – 1,50‰; 

 За жилищни имоти в кметство Рупци - 3,00‰, в т.ч.: 
- Съдове за смет – 0,00‰; 
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- Сметосъбиране и сметоизвозване – 1,50‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 1,00‰; 
- За почистване на обществени територии – 0,50‰; 

 За жилищни имоти в кметство Сухаче - 6,50‰, в т.ч.: 
- Съдове за смет – 0,00‰; 
- Сметосъбиране и сметоизвозване – 3,00‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 2,00‰; 
- За почистване на обществени територии – 1,50‰; 

 За жилищни имоти в кметство Телиш - 3,80‰, в т.ч.: 
- Съдове за смет – 0,00‰; 
- Сметосъбиране и сметоизвозване – 1,40‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 1,90‰; 
- За почистване на обществени територии – 0,50‰; 

 За жилищни имоти в кметство Чомаковци - 4,20‰, в т.ч.: 
- Съдове за смет – 0,00‰; 
- Сметосъбиране и сметоизвозване – 1,70‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 2,00‰; 
- За почистване на обществени територии – 0,50‰; 

 За нежилищни имоти в гр. Койнаре и кметства - 7,00‰, в т.ч.: 
- Съдове за смет – 0,00‰; 
- Сметосъбиране и сметоизвозване – 3,40‰; 
- За поддържане на депо за ТБО – 2,30‰; 
- За почистване на обществени територии – 1,30‰; 

 За еднократно извозване на съдове за битови отпадъци: 
- За един брой контейнер тип „Бобър” (1,1 м3): 
 за гр. Червен бряг   5,07 лв.; 
 за кметствата   10,98 лв.; 

- За един брой кофа за битови отпадъци (110 л.) – 1,10 лв.; 
Ставките на такса „битови отпадъци“ на община Червен бряг са по-високи от 

тези при по-големи общини в регион Плевен – напр. за 2016г. в община Плевен са 
съответно:  

 За жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на 
предприятия – 1,494%о; 

 За нежилищни имоти на предприятия – 4,814%о; 
Съгласно решение на Общински съвет – Червен бряг е приет бюджета на 

община Червен бряг за 2016г., както следва:  
1.1. По приходите в размер на 14 900 214 лв., в т.ч.: 
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности - 8 822 060 лв., в т.ч.: 
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 8 209 650 лв.; 
1.1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС 

/+/ - 123 812 лв.; 
1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС 

/-/ - 7 884 лв.; 
1.1.1.4. Преходен остатък от 2015г. - 496 482 лв.; 
1.1.2. Приходи за местни дейности - 6 078 154 лв., в т.ч.: 
1.1.2.1. Данъчни приходи - 863 000 лв.; 
1.1.2.2. Неданъчни приходи - 2 404 650 лв.; 
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности - 1 903 400 лв., в т.ч.: 
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1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия - 1 825 400 лв.; 
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване - 78 000 лв.; 
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности - 475 400 лв.; 
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС 

/+/ - 383 900 лв.; 
1.1.2.6. Погашения по дългосрочни заеми от страната в т.ч. от фонд „ФЛАГ“ 

ЕАД в размер на /-/ 1 270 000 лв.; 
1.1.2.7. Преходен остатък от 2015г. - 1 317 804 лв; 
1.2. По разходите в размер на 14 900 214 лв., в т.ч.: 
1.2.1. За делегирани от държавата дейности - 8 822 060 лв.; 
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия - 167 600 лв.; 
1.2.3. За местни дейности - 5 910 554 лв.; 
2. Инвестиционна програма за 2016г. - 775 616, вкл. целевата субсидия за 

капиталови разходи - 475 400 лв., както и разчет на разходите, финансирани с приходи 
от постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 220 000 лв. 

Съгласно приетият бюджет за 2016г., данъчните приходи в община Червен бряг 
са в размер на 863 000 лв., докато по данни на общината „Отчет-сметки за приходите 
и разходите от такса битови отпадъци за периода 2011-2015г. на община Червен 
бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ”, приходите от събраната такса „битови отпадъци“ за 
2015г. са в размер на 788 772 лв., т.е приходите от такса „битови отпадъци“ са 91,4% от 
данъчните приходи в общината. 

В община Червен бряг, съгласно „Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги” се събират следните такси: 

 За битови отпадъци; 
 За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични 

платна; 
 За ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, 

лагери, общежития и други общински социални услуги; 
 За технически услуги; 
 За административни услуги; 
 За откупуване и изкопаване на гробни места; 
 Други местни такси, определени със закон; 
По данни на общината „Отчет-сметки за приходите и разходите от такса 

битови отпадъци за периода 2011-2015г. на община Червен бряг, съгласно чл.66 от 
ЗМДТ”, приходите от събраната такса „битови отпадъци“ по години са както следва: 

Година Приходи /лв. 

2011г. 631 295 лв. 

2012г. 593 249 лв. 

2013г. 662 944 лв. 

2014г. 732 559 лв. 

2015г. 788 772 лв. 

Съгласно Решение №937, Протокол №43/18.12.2014г. на ОбС-Червен бряг е 
приета план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2015г., като 
са заложени приходи в размер на 1 364 494 лв., в т.ч. приходи ТБО 2015г. – 1 107 279 
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лв. и финансиране от израв. субсидия – 257 215 лв. В община Червен бряг събраните 
приходи от такса „битови отпадъци“ през 2015г. са в размер на 788 772 лв. 

Приходи от такса битови отпадъци (лв./жител) 

 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Средно - България 44,31 52,01 57,84 62,36 67,99 63,55 

Средни общини (10-50 хил. 
жители) 

26,90 32,55 35,79 38,81 44,73 44,88 

Източник: НСОРБ, МФ, НСИ 

Съгласно данни на ГРАО, населението по постоянен адрес на община Червен 
бряг за 2012г. е 32 962 души, като за 2012г. по план-сметка на общината предвидените 
приходи от такса “битови отпадъци” са 598 040 лв., а са отчетени приходи от такса 
“битови отпадъци” в размер на 593 249 лв., при което приходите от такса „битови 
отпадъци“ са съответно 18 лв./жител. За 2012г. община Червен бряг е реализирала 
много по-ниски постъпления от такса „битови отпадъци“ спрямо средното за страната и 
спрямо постъпленията за средни общини в страната (с население 10-50 хил. жители). 

Приходи от такса битови отпадъци на тон генерирани битови отпадъци (лв./тон) 
2009г. 2010г. 2011г. 

Средно - България 125,88 155,47 185,50 

Средни общини (10-50 хил. жители) 70,22 88,72 111,00 

Източник: НСОРБ, МФ, НСИ 

Съгласно данни на община Червен бряг за 2011г. в общината са общо 
генерирани 10 450 тона смесени битови отпадъци, като по план-сметка на общината 
предвидените приходи от такса “битови отпадъци” са 598 040 лв., а са отчетени 
приходи от такса “битови отпадъци” в размер на 631 295 лв., при което приходите от 
такса битови отпадъци на тон генерирани битови отпадъци са съответно 60,4 лв./тон. За 
2011г. община Червен бряг е реализирала много по-ниски постъпления от такса 
„битови отпадъци“ спрямо средното за страната и спрямо постъпленията за средни 
общини в страната (с население 10-50 хил. жители) за 2011г. 

В община Червен бряг такса „битови отпадъци“ се определя в годишен размер с 
решение на ОбС въз основа на одобрена План-сметка в съответствие с чл.66, ал.1 от 
ЗМДТ. Определен е размера на таксата за всяка услуга поотделно – съдове за 
съхраняване на битови отпадъци, сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и 
експлоатация на депа за ТБО и почистване на територии предназначени за обществено 
ползване. Размерът на таксата за битови отпадъци е определена на база на планираните 
с План-сметката разходи, отнесени към отчетните стойности и коригираните 
приблизителни данъчни оценки на имотите. 

Структура на приходите от такса битови отпадъци по групи задължени лица 

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

  
Дома-

кинства 
Юрид. 
лица 

Дома-
кинства

Юрид. 
лица 

Дома-
кинства

Юрид. 
лица 

Дома-
кинства 

Юрид. 
лица 

Средни общини (10-
50 хил. жители) 

40,2% 59,8% 39,0% 61,0% 35,6% 64,4% 39,1% 60,9% 

Средно - България 44,7% 55,3% 43,8% 56,2% 42,9% 57,1% 43,1% 56,9% 

Източник: НПУО 2014-2020г. 
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В следващата таблица са представени данни за внесена такса „битови отпадъци“ 
в община Червен бряг от физически и юридически лица през последните години, 
съгласно „Справка за внесените суми за такса битови отпадъци от ФЛ и ЮЛ през 
периода 2011-2015г.”, както следва: 

Година 
Физически лица Юридически лица 

Общо ФЛ и 
ЮЛ Вноски по 

облози /лв./ 
Вноски 

лихви /лв./ 
Общо /лв./ 

Вноски по 
облози /лв./ 

Вноски 
лихви /лв./ 

Общо /лв./ 

2015г. 438 608,38 25 083,58 463 691,96 310 609,72 14 283,78 324 893,50 788 585,46 лв. 

2014г. 406 621,31 21 244,54 427 865,85 289 112,93 11 492,82 300 605,75 728 471,60 лв. 

2013г. 270 817,95 21 381,16 292 199,11 332 303,60 14 103,94 346 407,54 638 606,65 лв. 

2012г. 262 177,40 16 422,58 278 599,98 284 497,81 12 812,31 297 310,12 575 910,10 лв. 

2011г. 272 645,29 14 927,11 287 572,40 335 976,35 0,00 335 976,35 623 548,75 лв. 

За община Червен бряг също е валидна наблюдаваната в общините ситуация, 
при която делът на платените от бизнеса средства за такса „битови отпадъци“ е по-
голям от този на домакинствата, което е видно от таблицата по-горе за периода 2011-
2013г. 

В следващата таблица са представени данни за планираните и отчетени приходи 
от такса „битови отпадъци“ в община Червен бряг през последните години, съгласно 
„План-сметки за приходите и разходите от такса битови отпадъци за периода 2011-
2015г. на Община Червен бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ” и „Отчет-сметки за 
приходите и разходите от такса битови отпадъци за периода 2011-2015г. на Община 
Червен бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ”, както следва: 

Приходи (лв.) 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 
Планирани приходи от такса 
“Битови отпадъци” 598 040 598 040 962 339 1 059 200 1 107 279 
Отчетени приходи от такса 
“Битови отпадъци” 631 295 593 249 662 944 732 559 788 772 

Изпълнение в %  106% 99% 65% 69% 71%

*Източник: Община Червен бряг 

През периода 2012-2015г. в община Червен бряг отчетените приходи от такса 
„битови отпадъци“ са по-ниски от планираните, т.е наблюдава се неизпълнение по 
приходната част от такса „битови отпадъци” и общината няма устойчиви приходи от 
такса „битови отпадъци” (налице е ниска събираемост от 69% през 2014г. и 71% през 
2015г.). 

За 2012г. дължимите приходи от такса „битови отпадъци” са 598 040 лв., а 
отчетените приходи от такса „битови отпадъци” в община Червен бряг, съгласно 
„Справка за внесените суми за такса битови отпадъци от ФЛ и ЮЛ през периода 
2011-2015г.” са 575 910,10 лв., в т.ч. от домакинства – 278 599,98 и от юридически лица 
– 297 310,12 лв., т.е дела на средствата платени от бизнеса е 51,6%, а от домакинствата 
е 48,4%. За 2012г. делът на средствата платени от бизнеса е 60,9%, а от домакинствата е 
39,1% за средните общини (10-50 хил. жители), докато за страната дела на средствата 
платени от бизнеса е 56,9%, а от домакинствата е 43,1%. В община Червен бряг за 
2012г. делът на средствата платени от бизнеса са по-ниски постъпления от такса 
„битови отпадъци“ спрямо средното за страната и за средни общини в страната (с 
население 10-50 хил. жители, докато дела на средствата платени от домакинствата са 
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по-високи постъпления от такса „битови отпадъци“ спрямо средното за страната и за 
средни общини в страната (с население 10-50 хил. жители. 

Разходи за управление на отпадъците на 1 жител и на 1 тон генерирани отпадъци 

 2010г. 2011г. 2012г. 
Разходи за управление на отпадъците на 1 ж. (лв.) 

Средно - България 47,85 51,78 52,59 
Разходи за управление на отпадъците на 1 тон генерирани отпадъци (лв.) 

Средно - България  120,90 145,82 n/a 

Източник: НСИ 

За 2012г. община Червен бряг е предвидила 709 014 лв. за управление на 
отпадъците. Съгласно данни на ГРАО, населението по постоянен адрес на община 
Червен бряг за 2012г. е 32 962 души, като по данни на общината през 2012г. са 
депонирани 8 645 тона смесени битови отпадъци. За 2012г. разходите за управление на 
отпадъците са 21,51 лв./ж. и 82 лв./тон, които са много по-ниски от средните за 
страната за същата година. 

Структурата на разходите на дейностите по управление на отпадъците е 
представена в следващата таблица на база информация от годишните план-сметки на 
общината за дейностите по управление на отпадъците. 

Разходи за управление на отпадъците в община Червен бряг 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 Общо % 

Общо разходи по 
управление на 
отпадъците /лв./ в т. ч. 

598 040,00 709 014,00 1 087 946,00 1 549 200,00 1 364 494,00 5 308 694,00 100%

За сметосъбиране и 
транспортиране 

279 640,00 294 205,00 367 506,00 412 875,00 467 089,00 1 821 315,00 34,3%

За депониране 111 412,00 207 835,00 507 687,00 934 924,00 668 945,00 2 430 803,00 45,8%

За почистване на улици, 
паркове и пр. 

196 988,00 206 974,00 202 753,00 201 401,00 228 460,00 1 036 576,00 19,5%

За закупуване на 
сметосъбираща техника 
и съдове за отпадъците 

10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,4% 

Горната таблица показва, че общо за годините 2011-2015г. в община Червен 
бряг, около 0,4% от експлоатационните разходи се ползват за закупуване на съдове, 
34,3% за транспортиране на отпадъците, 45,8% за депониране (вкл. отчисленията по 
ЗУО) и 19,5% за почистване на улиците. Не са били предвидени разходи за закупуване 
на съдове през 2012, 2014 и 2015г. 

За 2016г. община Червен бряг е предвидила 1 533 460 лв. за управление на 
отпадъците, като не са предвидени разходи за закупуване на съдове. Разпределението 
на разходите за управление на отпадъците за 2016г. е представено в таблицата по-долу. 
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Разходи за управление на отпадъците в община Червен бряг за 2016г. 

Година 2016г. % 
Общо разходи по управление на 
отпадъците /лв./ в т. ч. 

1 533 460 100% 

За сметосъбиране и транспортиране 696 035 45,4% 

За депониране 662 825 43,2% 

За почистване на улици, паркове и пр. 174 600 11,4% 

За закупуване на сметосъбираща техника и 
съдове за отпадъците 

0 0% 

Покритие на разходите за управление на отпадъците с приходи от такса битови 
отпадъци 

  2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Средно – България 1,17 1,29 1,27 1,17 

Средни общини (10-50 хил. жители) 0,98 1,08 1,17 1,02 

Източник: НСОРБ 

Покритие на разходите за управление на отпадъците с приходи от такса битови 
отпадъци в община Червен бряг 

  2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Отчетени приходи от такса 
“Битови отпадъци” (лв.) 

631 295 593 249 662 944 732 559 788 772 

Планирани разходи по управление 
на отпадъците (лв.) 

598 040 709 014 1 087 946 1 549 200 1 364 494 

Покритие на разходите за 
управление на отпадъците с 
приходи от такса битови отпадъци 
(%) 

1,06 0,84 0,61 0,47 0,58 

За 2012г. покритието на разходите за управление на отпадъците с приходите от 
такса битови отпадъци в община Червен бряг е по-ниско от средно за страната и от това 
при средните общини с население 10-50 хил. жители. Данните показват, че община 
Червен бряг изразходва повече средства през годините за управление на отпадъците 
отколкото събира такива от такса „битови отпадъци“. Използваните за изчисляване на 
показателя приходи от такса „битови отпадъци“ не съдържат размера на отчисленията 
по чл.60 и чл.64 от ЗУО. 

 Обезпечения за покриване на последващи разходи за затваряне на депото 
и отчисления за депониране на отпадъци (т.нар. отчисления по чл. 60 и 
чл.64 от ЗУО) 

Този финансов инструмент се прилага в страната от 1 януари 2011г. съгласно 
действащия по това време Закон за управление на отпадъците. Новият Закон за 
управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.53/13.07.2012г., в сила от 13.07.2012г.), с 
разпоредбите на чл.60 и чл.64., отново въведе този финансов инструмент. 

Обезпечения по чл.60 от ЗУО - правят за всеки тон депониран отпадък. Целта на 
обезпеченията е в периода на експлоатация на съответното депо да се акумулира 
финансов ресурс, който собственикът на депото да използва за неговото закриване и 
рекултивация, след изчерпване на капацитета му. Обезпеченията могат да бъдат под 
формата на: 
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 Месечни отчисления в банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято 
територия се намира депото, или 

 Месечни отчисления със специално предназначение, блокирани за периода до 
приключване и приемане на мерките по закриване и следексплоатационни 
грижи на площадката на депото, с изключение на случаите, когато е 
разрешено тяхното ползване от директора на РИОСВ, или 

 Банкова гаранция в полза на съответната РИОСВ на територията, на която се 
намира депото; 

Обезпеченията се определяха първоначално в съответствие с „Наредба №14 от 
15.11.2010г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване 
на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на 
площадките на депата за отпадъци“, одобрена от министъра на финансите и 
министъра на околната среда и водите, а впоследствие – в съответствие с „Наредба №7 
от 19 декември 2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изискван при депониране на отпадъци“. 

Размерът на обезпеченията за закриване и следексплоатационни грижи на 
площадката на депото в левове на тон отпадък се определя от собственика на депото 
(общината) въз основа на инвестиционния проект и/или проекта за рекултивация по 
формули, представени в приложението към Наредбата. 

В случай, че събраните средства в сметката в РИОСВ на общината са 
недостатъчни за приключване на дейностите по закриване и следексплоатационни 
грижи на площадката на депото, общината осигурява остатъка от средствата. Когато 
след приключване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на 
площадката на депото останат средства на общината в сметката в РИОСВ, същите 
подлежат на възстановяване на общината за извършване на дейности по управление на 
отпадъците. 

Отчисления по чл.60 от ЗУО в РИОСВ – гр. Плевен на община Червен бряг за 
2014г. са отчетени 16 822,60 лв., а за 2015г. са отчетени 15 614,00 лв. 

Отчисления по чл.64 от ЗУО (екотакса за депониране) – правят се за всеки тон 
депонирани отпадъци с цел натрупване на средства както за изграждане на нови 
съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци, осигуряващи изпълнение 
от общините на нормативните изисквания, така и за извършването на последващи 
експлоатационни разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за 
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. 

Целта на отчисленията като икономически инструмент е да стимулират 
общините да намалят количествата на депонираните отпадъци за сметка на 
рециклираните и оползотворени отпадъци и да се натрупат средства за изграждане на 
инфраструктура за третиране на отпадъците. 

Отчисленията се заплащат от общините, когато са собственици както на депо за 
битови, така и на депо за строителни отпадъци. Изискването важи за: 

 Регионални и общински депа за неопасни отпадъци, отговарящи на 
изискванията на Наредбата за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и притежаващи комплексно 
разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за 
опазване на околната среда, или разрешение, издадено по реда на чл.37 ЗУО; 

 Съществуващи общински депа за неопасни отпадъци, които функционират 
след 2009г., до въвеждане в експлоатация на съответното за общината 
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регионално депо, определено в Националната програма за управление на 
отпадъците; 

 Общински депа за инертни отпадъци, когато отпадъците са от строителство и 
разрушаване на сгради. 

Отчисления по чл.64 от ЗУО в РИОСВ – гр. Плевен на община Червен бряг за 
2014г. са отчетени 96 403,90 лв., а за 2015г. са отчетени 119 000,00 лв. 

 Публични проекти в областта на управлението на отпадъците 

Община Червен бряг е бенефициент по ДБФП DIR-5112122–C002/11.07.2012 по 
ОП „Околна среда 2007-2013г.” Приоритетна ос 2, Процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161РО005/10/2.10/07/22 по 
проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Луковит”. През м. март 2016г. е пуснат в експлоатация РЦУО-Луковит, който e елемент 
на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Луковит. 

5. Изводи 

 На територията на община Червен бряг е създадена добра организация по 
отношение събирането на битови отпадъци, както и се събират разделно 
други видове отпадъци (МРО – отпадъци от опаковки, НУБА, ИУГ, ИУЕЕО и 
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 
опасни отпадъци, ОЧЦМ и др.) за които общината има ангажименти, 
произтичащи от националното законодателство; 

 Принципът „замърсителят плаща” се прилага частично по отношение 
услугите, свързани с битовите отпадъци, тъй като общината, както и другите 
общини в страната, имат затруднения в определяне размера на таксата за 
домакинствата и другите задължени лица в схемата на основата на точното 
количество изхвърляни отпадъци от всяко домакинство; 

 Принципът „Разширена отговорност на производителя” се прилага на 
територията на общината за МРО (отпадъци от опакови, НУБА, ИУГ, ИУЕЕО 
и разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни 
отпадъци, опасни отпадъци, ОЧЦМ и др.), тъй като общината е сключила 
договори за сътрудничество с организации по оползотворяване/фирми на тези 
отпадъци; 

 Общината трябва да има информация и да организира създаването на база-
данни/регистър на обекти, които генерират хранителни отпадъци и предстои 
да бъдат включени в системите за разделното им събиране, в т.ч. социални 
заведения, болници, училища със столове за ученическо хранене, детски 
градини, ресторанти, пазари и др.; 

 Не са нормативно регламентирани в общинската наредба за управление на 
отпадъците, изискванията към лицата, извършващи търговска дейност в 
търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, 
заведения за обществено хранене, да събират разделно и да предават разделно 
събраните отпадъци от опаковки (хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло) 
на ООп, както и изискванията към физическите и юридическите лица, 
относно биоотпадъците - „зелени“, хранителни и кухненски отпадъци; 

 Не са нормативно регламентирани в общинската наредба за управление на 
отпадъците, изискванията към пунктовете за вторични суровини, както и да се 
поставят изисквания за представяне на информация на общината за 
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количествата събрани и предадени за рециклиране и друго оползотворяване 
отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло; 

 Услуги по разделно събиране, транспортиране и рециклиране/обезвреждане 
на ИУГ и отпадъчни масла не се извършват в община Червен бряг; 

 В община Червен бряг определянето на такса „битови отпадъци” е според 
количеството битов отпадък или пропорционално в промили на база данъчна 
оценка и отчетна стойност на имота. Следва се практиката, прилагана за 
жилищните и нежилищни имоти на гражданите и предприятията, като се 
определят промили за сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на депо 
за ТБО и почистване на обществени територии; 

 За община Червен бряг също е валидна наблюдаваната в общините ситуация, 
при която делът на платените от бизнеса средства за такса „битови отпадъци“ 
е по-голям от този на домакинствата за периода 2011-2013г.; 

 През периода 2012-2015г. в община Червен бряг отчетените приходи от такса 
„битови отпадъци“ са по-ниски от планираните, т.е наблюдава се 
неизпълнение по приходната част от такса „битови отпадъци” и общината 
няма устойчиви приходи от такса „битови отпадъци” (налице е ниска 
събираемост от 69% през 2014г. и 71% през 2015г.); 

 Община Червен бряг изразходва повече средства през годините за управление 
на отпадъците отколкото събира такива от такса „битови отпадъци“; 

 Община Червен бряг е бенефициент по ДБФП DIR-5112122–C002/11.07.2012 
по ОП „Околна среда 2007-2013г.” Приоритетна ос 2, Процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161РО005/10/2.10/07/22 
по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Луковит”. През м. март 2016г. е пуснат в експлоатация РЦУО-
Луковит, който e елемент на Регионалната система за управление на 
отпадъците в регион Луковит; 

6. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 
анализа пропуски и несъответствия 

 Необходимо е община Червен бряг да сключи договори с организации по 
оползотворяване на излезли от употреба гуми и отпадъчни масла, които да 
осигурят събиране, транспорт и последващо рециклиране/обезвреждане на 
тези потоци отпадъци; 

 Необходимо е община Червен бряг да организира предоставянето на услуга 
по разделно събиране и транспортиране на хранителни и кухненски 
биоотпадъци от търговски обекти, детски градини и други подобни, което е 
задължение на общините, за да намалят поетапно количеството депонирани 
биоразградими отпадъци и поетапно да се увеличат количествата 
рециклирани и оползотворени биоотпадъци; 

 Необходимо е изискванията към лицата, извършващи търговска дейност в 
търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, 
заведения за обществено хранене, да събират разделно и да предават разделно 
събраните отпадъци от опаковки (хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло) 
на ООп, както и изискванията към физическите и юридическите лица, 
относно биоотпадъците - „зелени“, хранителни и кухненски отпадъци, да 
бъдат нормативно уредени в общинската наредба за управление на 
отпадъците; 
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 Необходимо е общината да въведе и насърчава домашното компостиране и да 
осигури съдове за разделно събиране на „зелени” биоотпадъци или 
компостери; 

 Необходимо е в общинските документи за местно управление да се 
регламентира местонахождението на местата, определени за предаване на 
разделно събраните „зелени“ отпадъци от домакинствата, обхванати от 
системата за разделно събиране на биоотпадъци – РЦУО-Луковит; 

 Необходимо е общината да осигури съответните съдове за събиране на пепел 
и сгурия или в бъдеще при подновяване на договора за изпълнение на 
услугите по сметосъбиране и сметоизвозване да заложи изискване в районите, 
където населението главно ползва дърва и въглища за отопление да се 
поставят подходящи контейнери за разделно събиране на пепел и сгурия; 

 Да се проведе широка информационна кампания за разделно събиране и 
изхвърляне на отпадъци от сгурия и пепел от домакинствата в районите, в 
които се използва дърва и въглища за отопление; 

 Необходимо е община Червен бряг да разшири обхвата на въведената система 
за разделно събиране на отпадъци от опаковки, чрез включване и на други 
населени места от общината; 

 Нормативно регламентиране в общинската наредба за управление на 
отпадъците, изисквания към пунктовете за вторични суровини, както и 
поставяне изискване за представяне на информация на общината за 
количествата събрани и предадени за рециклиране и друго оползотворяване 
отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло; 

 Създаване на сътрудничеството между общината и пунктовете за приемане на 
отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло чрез сключване на 
договори/доброволни споразумения, в които да се поставят ангажименти на 
двете страни в усилията за разделно събиране на отпадъците и ограничаване 
кражбите от контейнерите; 
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7. АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО 
ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

1. Информационно обезпечаване на анализа 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани следните 
документи: 

 „Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на 
община Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС №111/30.06.2004г., изм. с 
Решение на ОбС №633/29.09.2006г.); 

 Договори с организации по оползотворяване сключени с община Червен бряг; 

2. Стратегически подход в информационно-разяснителната политика на 
общината във връзка с дейностите по управление на отпадъците 

В НПУО 2014-2020г. стратегическа цел №4 е „Превръщане на обществеността 
във ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците“. Ето 
защо повишаване информираността и мотивацията на населението и на бизнес 
организациите е от критична важност за подобряване на резултатите при управлението 
на отпадъците в общината. 

Населението на общината има отношение към политиката и съответната 
проблематика по отпадъците, като генератор на отпадъци и като субект на вредното им 
въздействие. Прилагането на този принцип на общинско ниво осигурява партньорство 
между държавните институции и местните власти от една страна и обществеността от 
друга при вземане и реализация на решения по проблемите на отпадъците. Участието 
на обществеността в проблемите дава възможност да се отчете общественото мнение и 
да се вземат под внимание предложенията по въпросите, свързани с правилното 
управление на отпадъците. 

Вземането на правилни решения ще се постигне при оптимален баланс на 
интересите на различните участници в управлението на отпадъците. В тази насока е 
необходимо да се поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите по 
управление на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на 
общественото разбиране и съзнание, като: 

 Редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на 
околната среда и управлението на отпадъците на територията на общината; 

 Привличането на населението, неправителствени организации и 
заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на решения по 
въпросите на управление на отпадъците, включително за начина за 
определяне на такса „битови отпадъци“ и отчитането на изразходваните 
средства; 

 Повишаване на общественото съзнание и култура, което предопределя до 
голяма степен чистотата на населените места в общината, с цел да се постигне 
промяна в поведението на населението, чрез осъзнаване на екологичните 
рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането 
на отпадъците; 

 Провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия, 
организирани специално за целта, или включени като част от програмите за 
честване на празници на общината или конкретно населено място, като 
специално внимание следва да бъде отделено на работата с подрастващите; 

 Получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление 
на отпадъците; 
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С настоящата програма се предвижда разширяване обхвата на информационните 
дейности за обществеността и бизнеса, дейности, които традиционно не се изпълняват, 
като самостоятелна общинска инициатива поради недостатъчни средства в общинския 
бюджет или няма досегашна такава практика в общината. 

3. Разяснителни и образователни дейности и привличане на 
обществеността 

От изключително значение за общото подобряване управлението на отпадъците 
в общината е подобряване информираността и участието на населението и бизнеса, 
чрез повишаване на общественото съзнание и култура. В общината не се прилага 
стратегически и интегриран подход за работа с обществеността и бизнеса по въпросите, 
свързани с образуване и управление на отпадъците. Информационните кампании на 
общинско ниво се провеждат ограничено, по-конкретен повод, а не на основата на 
комуникационна общинска стратегия за информиране на обществеността по въпросите 
за управление на отпадъците. В общинския бюджет не са заложени средства за 
осъществяване на информационни кампании за информиране на обществеността и 
бизнеса по въпросите за разделно събиране и подобряване управлението на битовите 
отпадъци като ресурси. 

Информирането на обществеността и бизнеса за необходимостта и ползите от 
намаляване количеството на генерираните отпадъци и оползотворяване на отпадъците е 
от ключово значение за успеха и добрите резултати на системата за управление на 
отпадъците, съобразно йерархията за тяхното управление, а именно: 

 Предотвратяване на образуването на отпадъци; 
 Подготовка за повторна употреба; 
 Рециклиране; 
 Друго оползотворяване (напр. оползотворяване за получаване на енергия); 
 Обезвреждане (депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др.); 
В тази насока Община Червен бряг има вече поставени основи, относно 

провеждане на информационни кампании за повишаване на общественото съзнание, за 
осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането 
и обезвреждането на отпадъците и разделното събиране. 

В Община Червен бряг са проведени информационни кампании, които 
съобразно йерархията на управление на отпадъците са съответно: „Рециклиране“ и 
„Обезвреждане (депониране)“. 

През 2007г. организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки с която 
община Червен бряг е сключила договор „Екопак България“ АД е провела 
информационно-образователна програма за популяризиране разделното събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на общината. На населението са предоставени 
образователни книжки, дискове, информационни материали, рекламни тениски и 
шапки на „Екопак България” АД. На територията на град Червен бряг, ООп на 
отпадъци от опаковки е разположила 111 бр. цветни пластмасови контейнера, които са 
част от 183 бр. контейнери предвидени за гр. Червен бряг и гр. Койнаре, както и в 
четирите края на града са били издигнати двустранни билбордове с информация за 
съвместната инициатива между „Екопак България” АД и Общината за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки. През 2013г. 3D екобус „Летящата класна стая на 
„ЕКОПАК“ е посетил община Червен бряг. През м. май 2015г. общината е участвала в 
инициативата „Да изчистим България заедно”, като са били определени местата за 
почистване в града и района - междублокови пространства, крайпътни градинки и алеи, 
местност „Голеж”, местност „Магарето”, местност „Мерата” и Общинския стадион. 
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4. Начини за предоставяне на информация относно общинските услуги в 
областта на управление на отпадъците 

Община Червен бряг разполага с необходимата законодателна уредба по 
управление на отпадъците на местно ниво, която е достъпна за обществеността чрез 
интернет-страницата на общината, като наредби, програми и правилници, които са 
приети от Общински съвет на община Червен бряг, както следва: 

 „Устройствен правилник за дейността, структурата и организацията на 
работа в общинска администрация – Червен бряг за периода 2015-2019г.” 
(утвърден със Заповед РД-09-253/10.05.2016г.); 

 „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 
2015-2019г.“ (приет с Решение на ОбС №12/03.12.2015г.); 

 „Вътрешни правила за организация на административното обслужване в 
община Червен бряг“ (отменят „Вътрешните правила за организация на 
административната дейност в община Червен бряг“, утвърдени със Заповед 
№РД-09-533/19.09.2012г. и влизат в сила от 25.03.2015г.); 

 „Програма за опазване на околната среда на община Червен бряг“, 2011-
2020г. (приета с Решение на ОбС №963/29.04.2011г., Протокол 
№44/29.04.2011г., предстои актуализация); 

 „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 
община Червен бряг за период 2010-2020г.“ (приета с Решение на ОбС 
№918/30.03.2011г.); 

 „Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на 
община Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС №111/30.06.2004г., изм. с 
Решение на ОбС №633/29.09.2006г.); 

 „Актуализация на общински план за развитие на община Червен бряг, 2014-
2020г.“; 

 „Наредба за определяне размера на месните данъци на територията на 
община Червен бряг”, февруари 2015г. (изм. с Решение на ОбС 
№969/17.02.2015г.); 

 „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги“, февруари 2016г. (приета с Решение на ОбС №452/14.03.2003г., 
……изм. и доп. с Решение на ОбС №68/29.01.2016г.); 

 „Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 
заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията 
на Община Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС №32/31.01.2008г.); 

 „Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 
незаконни строежи или части от тях от Община Червен бряг“ (приета с 
Решение на ОбС №867/11.09.2014г.); 

 „Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на 
територията на Община Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС 
№86/13.05.2004г.,..изм. с Решение на ОбС №105/29.02.2016г.); 

 „Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията 
на Община Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС №33/31.01.2008г.); 

 „Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността 
на движението, опазването на общественото и личното имущество и 
чистотата на територията на община Червен бряг“ (приета с Решение на 
ОбС №606/25.02.2010г., ….изм. с Решение на ОбС №104/29.02.2016г.); 
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Съгласно ЗУО, кмета на общината отговоря за организиране събирането, 
оползотворяването и обезвреждането на строителните отпадъци от ремонтната дейност, 
образувани от домакинствата на територията на общината. Тези отпадъци понастоящем 
се изхвърлят от населението в контейнерите за смесени битови отпадъци и по този 
начин постъпват съвместно с тях и се депонират на РЦУО-Луковит (от м. април 2016г.), 
а преди това са депонирани на старото общинско депо в м. „Долна биволица“, гр. 
Червен бряг и са били оползотворени, като са се използвали основно за запръстяване на 
старото общинско депо, но общината няма информация за количествата оползотворени 
и депонирани строителни отпадъци през годините след 2011г. 

От 2007г. всички населени места в община Червен бряг са включени в системата 
за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на генерираните битови отпадъци от 
домакинствата. През 2015г. общината е сключила договор с „Астон Сервиз” ООД с 
предмет „Предоставяне на услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и транспортиране 
на съдове за отпадъци на територията на община Червен бряг, почистване на територии 
за обществено ползване в гр. Червен бряг, третиране на смесени битови отпадъци и 
осъществяване на задълженията на оператор на Депо за неопасни отпадъци – гр. Червен 
бряг, м. „Долна биволица”, ПИ №158002” за срок от 48 месеца. Организирано 
събраните твърди битови отпадъци от всички населени места на територията на 
общината от м. април 2016г. се депонират на РЦУО – Луковит. 

На територията на общината функционира организирана система за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки. От 2007г. единствено в гр. Червен бряг се извършва 
разделно събиране на отпадъци от опаковки – хартия, картон, пластмаса, стъкло и 
метали чрез система за разделно събиране. Община Червен бряг е сключила договор с 
ООп „Екопак България” АД за изграждане и управление на система за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината. „Екопак България“ АД 
притежава разрешение за срок от 31.01.2013г. до 31.12.2017г. да извършва дейност като 
организация по оползотворяване, за изпълнение на задълженията по чл.14, ал.1, ал.2, 
т.2, ал.5, ал.6 и чл.15 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките 
и отпадъците от опаковки, съгласно Решение №ООп-ОО-3-00/16.01.2013г., Решение 
№ООп-ОО-3-01/04.02.2013г. и Решение №ООп-OO-3-02/27.07.2014г. на Министъра на 
околната среда и водите. 

Община Червен бряг е сключила договори с организации по 
оползотворяване/фирми за разделно събиране на МРО, като НУБА, ИУЕЕО, ИУГ и 
разделно събрани опасни отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци и 
др., като на територията на общината има обособени места за предаване и разделното 
събиране на тези потоци отпадъци. 

Обществеността няма достъп до документи съдържащи информация за вид, 
количество на генерираните отпадъци в общината, организацията осъществяваща 
съответната комунална дейност по управление на отпадъците, поради което 
обществеността не е информирана в тази област. В тази насока е необходимо 
въвеждане на информационна система в общината с пълна база данни по управление на 
отпадъците, която да е достъпна за обществеността чрез интернет-страницата на 
общината, което на практика ще реши и много от проблемите, свързани с 
информационна обезпеченост при вземането на решения. В тази насока, ако общината в 
бъдеще сключи договор с организации извършващи дейностите по управление на 
отпадъците – ИУМПС и отработени масла е необходимо въвеждането на следните база 
данни на интернет-страницата на общината: 

 Организациите извършващи дейностите събиране и транспортиране на 
генерираните отпадъци от домакинства, разделно събраните отпадъци от 
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опаковки, вкл. граници на обслужваните райони в общината – адрес и лице за 
контакт на фирмата; 

 График и места за разделно събиране на ИУЕЕО; 
 Организацията по оползотворяване на ИУЕЕО, с която общината е сключила 

договор; 
 Ред и начин за прилагане на системата за разделно събиране на опасни 

отпадъци, образувани от домакинствата; 
 Списък на местата, където населението на общината може да предава ИУГ; 
 Ред и начин на изхвърляне на строителните отпадъци, образувани в резултат 

на строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, 
административни сгради и др.; 

 Ред и начин на изхвърляне на ЕГО от домакинства; 
 Организацията по оползотворяване на НУБА, с която общината е сключила 

договор; 
 Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки, с която 

общината е сключила договори; 
 Регистър на местата за смяна на отработени масла и нефтопродукти; 
 Постъпили уведомления за инвестиционни предложения по управление на 

отпадъците, решения на директора на РИОСВ за преценка на необходимостта 
от извършване на ОВОС; 

През м. март 2016г. е въведен в експлоатация РЦУО-Луковит, като населението 
на община Червен бряг може да го ползва. На РЦУО-Луковит има обособена площадка 
за шредиране и временно съхранение на ЕГО и общински център за рециклиране (ЦР). 
Общинският ЦР е зоната за складиране в която са разположени различни контейнери на 
разделно събиране на различни видове отпадъци, които така събрани са суровини за 
различни клонове на леката промишленост. Общинският ЦР представлява открита 
площадка със зона за складиране, където са разположени общо 13 бр. контейнери за 
складиране на леки и тежки суровини, строителни отпадъци и за временно складиране 
на опасни отпадъци и зона за разтоварване. Разделно събраните отпадъци от 
домакинствата на територията на общините Луковит, Ябланица, Роман и Червен бряг, 
като картон, пластмаси, автомобилни гуми, домакинско оборудване, стъкло, хартия, 
желязо и др. постъпват на ЦР чрез автомобилите на жителите на общините. 
Автомобилите се паркират в близост до съответния контейнер за разтоварване на 
отпадъците /контейнера се пълни до изчерпване на обема му/. В ЦР са разположени 
различни контейнери за събиране на различни видове отпадъци: 

 Контейнери с размер 5/2, 4/2 (за по-обемисти и леки суровини) – 20 m3 – 9 бр.; 
 Контейнери с размер 5/2, 4/1 (за строителни отпадъци и тежки суровини) 10 

m3 – 2 бр.; 
 Контейнери ролков тип (временно складиране на опасни отпадъци) – размери 

по 6 m – 2 бр; 

5. Изводи 

 В община Червен бряг не се прилага стратегически и интегриран подход за 
работа с обществеността и бизнеса по въпросите, свързани с образуване и 
управление на отпадъците; 

 Информационните кампании на общинско ниво се провеждат ограничено, а 
не на основата на комуникационна общинска стратегия за информиране на 
обществеността по въпросите за управление на отпадъците; 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

387 

 

 В бюджета на общината не са заложени средства за осъществяване на 
информационни кампании за информиране на обществеността и бизнеса по 
въпросите за разделно събиране и подобряване управлението на битовите 
отпадъци като ресурси; 

 С цел популяризиране и разширяване обхвата на разделното събиране на 
отпадъците от опаковки в община Червен бряг е необходимо провеждане на 
повече информационни рекламни и образователни кампании за повишаване 
информираността и заинтересоваността на населението да участва в 
разделното събиране на отпадъци от опаковки, напр. чрез реклама по 
медиите, разпространение на информационни материали и кампании в учебни 
заведения и търговски обекти; 

 Общината разполага с необходимата законодателна уредба по управление на 
отпадъците на местно ниво, която е достъпна за обществеността чрез 
интернет-страницата на общината, но няма обществен достъп до документи 
съдържащи информация за вид, количество на генерираните отпадъци в 
общината, организацията осъществяваща съответната комунална дейност по 
управление на отпадъците, както и др. необходима информация; 

6. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 
анализа пропуски и несъответствия 

 Необходимо е разработване и прилагане на комуникационна общинска 
стратегия за информиране на обществеността по въпросите за управление на 
отпадъците; 

 В бюджета на общината да бъдат заложени средства за осъществяване на 
информационни кампании за информиране на обществеността и бизнеса по 
въпросите за управление на отпадъците; 

 За разширяване обхвата на системата за разделно събиране е необходимо 
организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която извършва 
дейността по разделното им събиране в община Червен бряг, да провежда 
повече информационни кампании за повишаване информираността и 
заинтересоваността на населението да участва в разделното събиране на тези 
отпадъци; 

 Въвеждане на информационна система в общината с пълна база данни по 
управление на отпадъците, която да е достъпна за обществеността чрез 
интернет-страницата на общината, относно: 
- Организациите извършващи дейностите събиране и транспортиране на 

генерираните отпадъци от домакинства, разделно събраните отпадъци от 
опаковки, вкл. граници на обслужваните райони в общината – адрес и лице 
за контакт на фирмата; 

- График и места за разделно събиране на ИУЕЕО; 
- Организацията по оползотворяване на ИУЕЕО, с която общината е 

сключила договор; 
- Ред и начин за прилагане на системата за разделно събиране на опасни 

отпадъци, образувани от домакинствата; 
- Списък на местата, където населението на общината може да предава ИУГ; 
- Ред и начин на изхвърляне на строителните отпадъци, образувани в 

резултат на строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски 
обекти, административни сгради и др.; 

- Ред и начин на изхвърляне на ЕГО от домакинства; 
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- Организацията по оползотворяване на НУБА, с която общината е сключила 
договор; 

- Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки, с която 
общината е сключила договори; 

- Регистър на местата за смяна на отработени масла и нефтопродукти; 
- Постъпили уведомления за инвестиционни предложения по управление на 

отпадъците, решения на директора на РИОСВ за преценка на 
необходимостта от извършване на ОВОС; 
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8. АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА 
ОТПАДЪЦИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ 

За осъществяване ефективното управление на дейностите по отпадъците е 
необходимо постигане на определено ниво на информационно обезпечаване за всички 
служители на общинската администрация, така и за всички заинтересовани страни – 
общественост, бизнес, НПО и различни институции. За целта е важно ясното 
дефиниране на основните направления, по които да бъде набирана информация, чиято 
пълнота и изчерпателност е основата за осъществяване на ефективни анализи, 
идентифициране на пропуски и препоръки и взимане на решения от всички 
заинтересовани лица участващи в дейностите по управление на отпадъците. Ето защо 
от съществено значение е изграждането и поддържането на работеща информационна 
система в общината, чрез която ще се осъществява връзката между потребители и 
източници на информация.  

1. Информационно обезпечаване на анализа 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани следните 
документи: 

 „Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на 
община Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС №111/30.06.2004г., изм. с 
Решение на ОбС №633/29.09.2006г.); 

 „Устройствен правилник за дейността, структурата и организацията на 
работа в общинска администрация – Червен бряг за периода 2015-2019г.” 
(утвърден със Заповед РД-09-253/10.05.2016г.); 

 „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 
2015-2019г.“ (приет с Решение на ОбС №12/03.12.2015г.); 

 ЗУО; 

2. Нормативна уредба, регламентираща събиране и предоставяне на 
информация за отпадъците 

Основните национални документи, регламентиращи събирането на информация 
за отпадъците са ЗУО и „Наредба №1 от 04 юни 2014г. за реда и образците, по които 
се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри“ (обн. ДВ., бр.51/20.06.2014г.). С тази наредба се определя 
изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци, в която 
общината трябва да предоставя информация за всички извършващи се дейности по 
управление на отпадъците. 

За информационно обезпечаване управлението на отпадъците, задължение на 
общината е предоставянето на информация на НСИ и ИАОС ежегодно. 

3. Организационна структура в община Червен бряг за събиране, 
обработване и предоставяне на информация за дейностите с отпадъци 

В община Червен бряг няма вътрешноведомствена уредба за информационното 
обезпечаване в областта на управление на отпадъците. Идентифицирани са следните 
основни направления за информационно обезпечаване на дейностите по управление на 
отпадъците в общината, както следва: 

 Предварително планиране; 
 Последващо планиране; 
 Договори и дейности по договорите; 
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 Събиране и транспортиране на отпадъци; 
 Поддържане на чистотата на територията на общината; 
 Третиране и обезвреждане на отпадъци; 
 Разделно събиране на масово разпространени отпадъци; 
 Организация и контрол по изпълнение на дейностите; 
 Проучване, проектиране и изграждане на нови съоръжения и рекултивация на 

общинското депо; 
Видно е, че управлението на отпадъците обхваща множество процеси и 

дейности, които се извършват от структурните звена в общинската администрация и от 
съответните фирми, извършващи дейности, свързани с управление на отпадъци. 

Неналичието на вътрешноведомствена уредба за информационното 
обезпечаване в областта на управление на отпадъците, води до определена неяснота за 
конкретното разпределение на задълженията в общинската администрация, относно кое 
структурно звено и кое отговорно лице отговарят за: 

 Събиране, систематизиране и анализ на информация, свързана с дейности по 
отпадъци; 

 Обработка и обобщаване на данните, свързани с изпълнение на договорите с 
фирми, извършващи дейности с отпадъци; 

 Събиране и отчитане на данни от контролна и санкционна дейност; 
 Изготвяне на информационни справки, доклади, становища и др., свързани с 

финансовото изпълнение на проектите;  
Съществуват отделни разпоредби в общинската нормативна база, които 

регламентират това разпределение. Така напр. кметът на общината е отговорен за 
изпълнение на дейностите по управление на отпадъците, съгласно Раздел III на ЗУО. В 
„Устройствен правилник за дейността, структурата и организацията на работа в 
общинска администрация – Червен бряг за периода 2015-2019г.”, тези дейности са 
делегирани от него на зам. кмет и на кметовете на кметства на населените места в 
общината и на служители в Специализираната администрация Дирекция 
„Строителство и архитектура”, Отдел ”Инвеститорски контрол – строителство и 
екология”, който е административното и контролно звено, отговорно за дейностите по 
управление на отпадъците в общината – събиране и отчитане на информация и 
извършване на контролна дейност за констатиране на нарушения в тази област. 
Дирекцията е структурирана в две звена, както следва: 

 Отдел „КРВП - строителен контрол и градоустройство“; 
 Отдел ”Инвеститорски контрол – строителство и екология”; 
Директорът на дирекция „Строителство и архитектура”, организира, 

ръководи, координира и контролира работата на експертите в дирекцията, както и 
контролира дейността на Началник отдел „Инвеститорски контрол”, който от своя 
страна отговаря за всичко свързано с управлението на отпадъците на територията на 
общината, като събиране, обработка и отчитане на информацията; опазване на околната 
среда; изготвяне на програми, стратегии и планове за устройство и развитие по 
отношение на околната среда; разработване, провеждане и контрол на мероприятията, 
касаещи опазване и възстановяване на природата и екологичната политика на 
територията на общината; кандидатстване по програми и проекти по Оперативни 
програми и фондове на ЕС, както и за извършване на контролни дейности за 
констатиране на нарушения в тази област - координиране дейността на общинската 
администрация в областта на екологията с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РДНСК, РДВР, НПО 
екологични и природозащитни организации и движения и научната общност, фирми. В 
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изпълнение на тези дейности, Началник на отдела се подпомага от служителите в 
отдела, на които в чийто функции са включени и задължения по прилагане на 
екологичната нормативна уредба, организират, координират и контролират 
изпълнението на дейностите по управление на отпадъците. 

В „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019г.“ е 
определена дейността на постоянната „Комисия по устройство на територията, 
благоустрояване, комунални дейности и екология“, като постоянна оперативна 
структура към Общинския съвет на общината за координиране и подпомагане работата 
на Общинската администрация по управлението на отпадъците. Всички въпроси, 
касаещи управлението на отпадъците на територията на общината се внасят за 
обсъждане от комисията. След дебатиране, изготвяне на становище и проект за 
Решение, обсъждания материал се внася за разглеждане на заседание на Общинския 
съвет. 

Основно по направление - предварително и последващо финансово планиране 
управлението на отпадъците, отговаря Отдел „Счетоводни дейности“ който: 

 Изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и 
осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно 
утвърдения бюджет;  

 Извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите на общинския 
бюджет;  

 Изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него 
съгласно Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти; 

 Упражнява системен контрол по целесъобразното и законосъобразно 
изразходване на бюджетните средства; 

Двата Отдел ”Инвеститорски контрол – строителство и екология” и Отдел 
„Счетоводни дейности“ са от различни дирекции, като изпълняват функции, свързани 
с управление на отпадъците и поддържат самостоятелно различни информационни бази 
данни. Във всяко структурно звено се поддържа информация, необходима за 
изпълнение и управление на конкретните функции, които са му възложени. 
Взаимодействието се осъществява основно на базата на документооборот, често на 
хартиен носител. 

В тази насока е необходимо, общината да изготви и приеме вътрешни правила, 
относно задълженията и координацията за събиране, обработка и предоставяне на 
информация и сроковете, съобразно специфичните нормативни и оперативни 
изисквания. 

Актовете на община Червен бряг са публични и подлежат на контрол от страна 
на гражданите, като това се осъществявя чрез публикуване на решенията на Общинския 
съвет и информиране на гражданите на общината за важните действия и актове на 
кмета и общинската администрация. Обнародването е чрез публикуване в интернет 
страницата на общината, на специално табло в сградата на общината или по друг 
подходящ начин. Общинската администрация осъществявя и достъп в общината до 
решенията на ОбС и актовете на кмета.  

Друг съществен проблем е липсата на система за набиране на качествена 
информация за управление на отпадъците чрез организиран мониторинг на процесите. 
Открояването на проблемите пред обществеността и бизнеса, както и набирането на 
предложения и коментари, не се извършва чрез изградена система – напр. с ежегодни 
социологически проучвания или анкети в общината. 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

392 

 

Липсата на изградена единна информационна система за управление на 
отпадъците, която да обхваща и стандартизира целия процес на управление на 
отпадъците и на база първична информация да осигурява контрол и отчетност на 
всички етапи и процеси, на практика води до некачествени анализи, лошо планиране и 
вземане на неправилно управленско решение. Неналичието на информационна система 
в общината, от своя страна непозволява информацията да се генерира автоматично, 
което води до изразходването на значителни човешки и времеви ресурси за обработката 
от хартиените копия. 

Информацията за дейностите по управление на отпадъците е изключително 
ограничена и не е публично достъпна, като за използването й се изисква задълбочен 
анализ и обобщение от всички налични на интернет-страницата на общината наредби, 
правилници, планове и програми, за да се извлекат необходимите данни. Липсата на 
достатъчно информация е пречка за осъществяването на аналитична дейност, което има 
и негативно отражение върху публичността на процесите, относно изразходването на 
финансови средства, като за обществеността остават скрити аргументите, които 
подкрепят съответното решение /проект, което води до неяснота за бъдещото развитие 
на процесите и инфраструктурата, свързана с управление на отпадъците. 

В общината се генерират различни документи, необходими за информационното 
обезпечаване на процеса на изпълнение на политиката за управление на отпадъците. 
Без да е изчерпателен, долният списък показва основните групи документи. 

 Общинска нормативна база документи – наредби, правилници; 
 Програмни и планови документи – оперативни планове, план-сметки и др.; 
 Документи във връзка с определяне цена на услугата и заплащане на ТБО; 
 Заповеди на кмета на общината; 
 Решения на общинския съвет;  
 Протоколи и отчети за дейността на ОбС-Червен бряг; 
 Справки за количества отпадъци; 

4. Изводи 

 В общината няма вътрешноведомствена уредба за информационното 
обезпечаване в областта на управление на отпадъците; 

 Информация във връзка с управлението на отпадъците в общината се събира в 
различни звена на административната структура, т.е: 
- Административното и контролно звено, отговорно за дейностите по 

управление на отпадъците в общината – събиране и отчитане на 
информация и извършване на контролна дейност за констатиране на 
нарушения в тази област е от Специализираната администрация - Дирекция 
„Строителство и архитектура”, Отдел ”Инвеститорски контрол – 
строителство и екология”; 

- Предварително и последващо финансово планиране управлението на 
отпадъците, отговаря Отдел „Счетоводни дейности“ който изготвя 
обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява 
контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения 
бюджет; извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите на 
общинския бюджет; изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и 
приложенията към него съгласно Закона за счетоводството и националните 
счетоводни стандарти; упражнява системен контрол по целесъобразното и 
законосъобразно изразходване на бюджетните средства; 
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 Двата Отдел ”Инвеститорски контрол – строителство и екология” и Отдел 
„Счетоводни дейности“ са от различни дирекции, поддържат самостоятелно 
различни информационни бази данни, т.е във всяко структурно звено се 
поддържа информация, необходима за изпълнение и управление на конкретно 
възложените му функции; 

 Липсва система за набиране на качествена информация за управление на 
отпадъците чрез организиран мониторинг на процесите; 

5. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 
анализа пропуски и несъответствия 

 Създаване на вътрешноведомствена уредба за информационното 
обезпечаване на управлението на отпадъците, в която ясно да са разписани 
задълженията и сроковете на структурното звено и отговорното лице за 
събиране, обработка и предоставяне на информация – т.е вътрешни правила, 
относно задълженията и координацията за събиране, обработка и 
предоставяне на информация и сроковете, съобразно специфичните 
нормативни и оперативни изисквания; 

 Извършване на организиран мониторинг в общината за набиране на 
предложения, коментари и открояване на проблеми при управление на 
отпадъците – напр. с ежегодни социологически проучвания или анкети сред 
обществеността и бизнеса; 
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Прогнози за отпадъците в община Червен бряг 

 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2016‐2020г.  

395 
 

1. ПРОГНОЗИ ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

1. Прогнози за образуваните битови отпадъци 

Основата на изготвяне на прогнозите е анализа на съществуващото положение, 
получените базови данни от община Червен бряг, информационните източници (данни 
от НСИ и ИАОС) и допускания, които са използвани при изготвяне на прогнозата за 
количествата образувани битови отпадъци в община Червен бряг. 

Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община Червен бряг за периода 
2016-2020г. е изготвена въз основа на два компонента: 

 Брой на населението в община Червен бряг по населени места – градове и 
села и демографска прогноза за периода 2016-2020г. – използвани са 
статистически данни от НСИ за брой на населението за периода 2012-2015г., 
като тренда на изменение на населението е над 1% (за периода 2012-2013г. 
населението намалява с 1,50%, от 2013-2014г. населението намалява с 1,24%, 
а от 2014-2015г. населението намалява с 1,80%. Приемаме, че за периода от 
2016-2020г. тренда на изменение на населението се запазва еднакъв от 1,80% 
намаление), което е представено в таблицата по-долу; 

 Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител и прогноза за нарастването й; 

Брой на населението и демографска прогноза 

Население 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
Община Червен 
бряг 

27 114 26 708 26 378 25 904 25 439 24 981 24 532 24 092 23 659 

Градове - гр. 
Червен бряг и гр. 
Койнаре 

16 080 15 849 15 657 15 245 14 844 14 453 14 073 13 703 13 342 

Села 11 034 10 859 10 721 10 659 10 595 10 528 10 460 10 389 10 317 

  Статистически данни* Прогнозни данни 

*Източник: НСИ 

2. Норма на натрупване и прогнозна промяна 

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

„Битови отпадъци“ са „отпадъци от домакинствата и “подобни на отпадъците 
от домакинствата“. 

„Подобни отпадъци“ са отпадъците, които по своя характер и състав са 
сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и 
отпадъци от селското и горското стопанство. 

Анализът на съществуващото положение показва, че в община Червен бряг 
около 80% от битовите отпадъци се образуват от домакинствата. 

Нормата на натрупване за периода 2016-2020г. е прогнозирана въз основа на 
информация и допускания: 

 Население по населени места - използвани са статистически данни от НСИ за 
брой на населението за периода 2012-2015г.; 

 Количествата образувани битови отпадъци в община Червен бряг, съгласно 
докладваните от общината и измерени количества за 2014г. и 2015г. Част от 
генерираните и разделно събрани количества отпадъци не са измерени (освен 
за количествата на отпадъците от опаковки, няма данни от организациите по 
оползотворяване на МРО с които общината е сключила договори през 
последните години), поради което за 2015г. са изчислени средна норма на 
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натрупване за битовите отпадъци в общината от 167,35 кг/жител/година и 
средна норма на натрупване на всички генерирани общински отпадъци от 221 
кг/жител/година; 

 Изчислена е средна норма на натрупване на всички генерирани общински 
отпадъци (смесени и разделно събрани отпадъци) на жител за 2016г. от 223 
кг/жител/година. Нормата на натрупване на отпадъците, като функция на 
икономическото развитие, нараства през годините на прогнозата от 2016г. до 
2020г., при увеличение от 1% годишно. Това увеличение се обосновава от 
очаквания икономически растеж, който е основен фактор за нарастването на 
крайното потребление на домакинствата и съответно на количеството 
образувани битови отпадъци. В същото време, процентът не е по-висок, тъй 
като се очаква, че мерките по предотвратяване образуването на отпадъци ще 
бъдат възпиращ фактор и ще доведат до реално отчитане на всички 
образувани количества отпадъци в общината; 

Прогнозиране на нормата на натрупване за община Червен бряг – град и села 

Норма на натрупване - 
община Червен бряг кг/ж/год.* 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

На битови отпадъци  167,35 169,02 170,71 172,42 174,14 175,89 

Общо на твърди отпадъци 221 223 226 228 230 233 

 

Норма на натрупване - кг/ж/год.* 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Градове - гр. Червен бряг и гр. Койнаре 237 240 242 245 247 

Села 71 72 73 73 74 

*Норма на натрупване на отпадъците, нараства през годините на прогнозата от 2016 до 2020г, при увеличение от 
1% годишно. 

3. Определяне количествата на образуваните отпадъци за периода 2016-
2020г. и морфологичния състав 

Прогнозата за количествата образувани битови отпадъци за периода 2016-2020г. 
са определени като произведение на броя на прогнозното население и нормата на 
натрупване на битовите отпадъци и са представени в следната таблица: 

Прогноза за образуваните битови отпадъци в община Червен бряг 

Генерирани отпадъци в 
Община Червен бряг 

тона годишно 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Битови отпадъци 4 335,00 4 299,67 4 264,63 4 229,88 4 195,41 4 161,22 

Отпадъци от опаковки 44,84 42,77 40,80 38,91 37,12 35,40 

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, гуми, излезли от 
употреба МПС, батерии и 
акумулатори 

56,16 56,44 56,72 57,01 57,29 57,58 

Зелени отпадъци от 
обществени и други площи 

1 295,20 1 271,93 1 249,07 1 226,62 1 204,58 1 182,94 

Общо от твърди отпадъци 5 731,20 5 670,81 5 611,22 5 552,42 5 494,40 5 437,14 
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Прогноза за образуваните други видове отпадъци в община Червен бряг 

Други видове отпадъци 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Строителни отпадъци (тона) 1 240,42 1 218,15 1 196,22 1 174,72 1 153,65 1 132,91 

Утайки (тона)* 12,80 348,04 349,74 343,45 337,28 331,22 

*В община Червен бряг генерираните утайки са главно от септични ями, като през м. декември 2015г. е пусната в 
експлоатация ПСОВ - гр. Червен бряг, която през 2016г. ще работи с пълен капацитет. За новоизградената ПСОВ 
е издадено Разрешение за ползване №СТ-05-2349/14.12.2015г. от ДНСК – гр. София. 

На територията на община Червен бряг има излезли от употреба опасни 
отпадъци (пестициди), които се съхраняват безопасно по различни начини (загробени, 
събрани в бетонна шахта в земята или в сграда), намиращи се в землището на с. 
Радомирци, с. Бресте, с. Девенци, с. Сухаче, с. Реселец, с. Ракита, гр. Койнаре и гр. 
Червен бряг. Количеството им е 35,6 тона прахообразни и 3 020 литра течни препарати. 
Общината има потвърждение от ПУДООС, че е включена в проект „Екологосъобразно 
обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна 
защита“, относно обезвреждането на наличните на територията й пестициди. 

Опасни отпадъци  2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
Пестициди, складирани 
на територията на 
общината - тона 35,6 35,6 35,6         
Пестициди, складирани 
на територията на 
общината - литри 3 020 3 020 3 020     

През месец май 2015г. между община Червен бряг и „ЕР ДЖИ КОНСУЛТИНГ” 
ООД е сключен договор №98-00-376/21.05.2015г. за „Извършване на морфологичен 
анализ на отпадъците в община Червен бряг”. Резултатът от извършения анализ е 
представен в „Окончателен доклад съгласно проведен морфологичен анализ”, м. април 
2016г., като получените данни за морфологичния състав на смесените битови отпадъци, 
образувани на територията на община Червен бряг са отчетени при изготвяне на 
прогнозата и са представени в таблицата, както следва: 

Прогноза за образуваните битови отпадъци по морфологичен състав в община 
Червен бряг (тона/година) 

Община Червен бряг 
Процентно 
разпреде-

ление 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Категории битови 
отпадъци в тона 
годишно 

% тон/год. тон/год. тон/год. тон/год. тон/год. тон/год. 

Хранителни отпадъци 9,64% 552 547 541 535 530 524 

Хартия и картон 6,46% 370 366 362 359 355 351 

Пластмаси 7,55% 433 428 424 419 415 411 

Текстил 4,24% 243 240 238 235 233 231 

Гума 0,72% 41 41 40 40 40 39 

Прах, пепел, почви и др. 
инертни материали 

25,40% 1456 1440 1425 1410 1396 1381 

Кожа 1,35% 77 77 76 75 74 73 

Градински отпадъци 14,05% 805 797 788 780 772 764 

Дървесни отпадъци 2,23% 128 126 125 124 123 121 
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Стъкло 5,46% 313 310 306 303 300 297 

Метали 1,90% 109 108 107 105 104 103 

Други - неопределими 21,00% 1204 1191 1178 1166 1154 1142 

Общо 100,00% 5 731 5 671 5 611 5 552 5 494 5 437 

За целите на програмата е необходимо и изготвянето на прогнози, които са от 
типа целеви прогнози. Този тип прогнози отчитат влиянието на управленски фактори, 
които имат важно значение за развитието на процесите. Такива прогнози са прогнозите 
за разделно събраните отпадъци по източници, т.е това е прогнозиране на количествата 
разделно събирани отпадъци главно от фирмите по оползотворяване на отпадъците от 
опаковки, чрез създадените от тях системи за разделно събиране. Община Червен бряг 
има сключен договор с фирма „Екопак България” АД – организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки, като единствено в гр. Червен бряг се 
прилага система за разделно събиране на този поток отпадъци. През прогнозният 
период мерките за системата за разделно събиране на висококачествени рециклируеми 
отпадъци ще продължат да се реализират (разширяване обхвата на системата, чрез 
включване и на останалите населени места в общината), както и мерките за разделно 
събиране на отпадъците от търговските, административните, стопанските, 
образователните и други подобни обекти. През м. март 2016г. е пуснат в експлоатация 
РЦУО-Луковит с ЦР. Въведен е регионален принцип на управление на отпадъците, 
като населението на община Червен бряг може да ползва ЦР на РЦУО-Луковит, като 
със собствен превоз докарва и предава разделно събраните отпадъци. На регионално 
ниво е възможно чрез кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда 2014-
2020“, през 2017г. да бъде изградена сепариращата инсталация за отпадъци на РЦУО-
Луковит, чрез която ще бъдат изпълнени общинските /регионалните цели за 
рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци (община Червен бряг е член в 
„Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит“). 

Прогноза за разделно събрани отпадъци за рециклиране от системи за разделно 
събиране в община Червен бряг (тона/година) 

Разделно събрани отпадъци 
за рециклиране 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

тон/год. тон/год. тон/год. тон/год. тон/год. тон/год. 

Хартия и картон 12,67 13,94 15,33 16,86 18,55 20,41 

Стъкло  8,42 9,26 10,19 11,21 12,33 13,56 

Пластмаса  23,75 26,13 28,74 31,61 34,77 38,25 

Метал  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо отпадъци от опаковки 44,84 49,32 54,26 59,68 65,65 72,22 
Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, гуми, ИУМПС, 
батерии и акумулатори 

56,16 56,44 56,72 57,01 57,29 57,58 

Общо разделно събрани 
отпадъци за рециклиране 

101,00 105,76 110,98 116,69 122,94 129,79 

В таблиците по-долу са представени прогнозните количества отпадъци в община 
Червен бряг, третирани преди РЦУО-Луковит и прогнозните количества отпадъци 
третирани на РЦУО-Луковит, както следва: 
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Прогноза за третирани отпадъци преди РЦУО-Луковит (тона/година) 

Третирани отпадъци преди 
РЦУО 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

  тон/год. тон/год. тон/год. тон/год. тон/год. тон/год. 

Рециклирани отпадъци  101 106 111 117 123 130 

Домашно компостиране 131 138 145 152 160 168 

Общо третирани извън 
системата 

232 244 256 269 282 297 

Предадени за третиране 
пестициди - тона   

35,6 
   

Предадени за третиране 
пестициди - литри 

  3 020    

Прогноза за третирани отпадъци на РЦУО-Луковит (тона/година) 

Отпадъци, третирани 
отпадъци на РЦУО в тона 
годишно 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Зелени отпадъци 1 271,93 1 249,07 1 226,62 1 204,58 1 182,94 

Сепарирани отпадъци 623,54 617,01 610,56 604,20 

Компостиране 467,75 1 157,13 1 145,03 1 133,10 

Депонирани отпадъци 4 335,00 3 027,75 1 924,27 1 229,12 1 235,23 1 240,99 

*На регионално ниво е възможно чрез кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда 2014-2020“, през 
2017г. да бъде изградена сепариращата инсталация за отпадъци на РЦУО-Луковит, чрез която ще бъдат 
изпълнени общинските /регионалните цели за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци (община 
Червен бряг е член в „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит“) 

Важен фактор за предотвратяване депонирането на „зелени“ отпадъци е 
домашното компостиране. Планирането и раздаването на домакинствата на домашни 
компостери ще допринесе за намаляване на градинските „зелени“ отпадъци.  

Въведен е регионален принцип на управление на отпадъците и в случай, че 
община Червен бряг не стимулира населението, чрез предоставяне на компостери за 
домашно компостиране, населението може със собствен превоз да докарва и предава 
разделно събраните „зелени“ и дървесни отпадъци на РЦУО-Луковит, където има 
площадка за компостиране на „зелени“ отпадъци. В общинатаа има единични случаи на 
прилагане на домашно компостиране. В община Червен бряг хранителните и кухненски 
отпадъци от домакинствата се използват за храна на селскостопанските животни по 
селата. 

На база на изготвените по-горе прогнози и изградените съоръжения на РЦУО-
Луковит е прогнозирано изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на 
битовите отпадъци в община Червен бряг. 
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Прогноза за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на 
битовите отпадъци в община Червен бряг (%) 

Рециклиране 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
Хартия и картон 3,42% 3,80% 56,23% 56,70% 57,23% 57,81% 

Стъкло  2,69% 2,99% 55,33% 55,70% 56,11% 56,57% 

Пластмаса  5,49% 6,10% 58,78% 59,54% 60,38% 61,32% 

Метал  0,00% 0,00% 52,00% 52,00% 52,00% 52,00% 
Биоотпадъци - 
оползотворяване 

0,00% 59,07% 46,64% 78,79% 78,35% 77,92% 

Прогноза за изпълнение на целите за депониране на битовите отпадъци в 
община Червен бряг (%) 

Депониране 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Процент на депониране 75,64% 53,39% 34,29% 22,14% 22,48% 22,82% 

 


