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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

БВП Брутен вътрешен продукт 

ДР Допълнителни разпоредби 

ЕГО Едрогабаритни отпадъци 

EК Европейска комисия  

ЕО Екологична оценка 

ЕС Европейски съюз 

Зелени отпадъци Растителност, растения, зеленчуци, др. 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация  

ЗУО Закон управление на отпадъците 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИУГ Излезли от употреба гуми 

ИУЕEО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МРО Масово разпространени отпадъци 

НСИ Национален статистически институт 

НПО Неправителствена организация 

НПУО Национален план за управление на отпадъците 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 

ОбС Общински съвет 

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 

ООп Организация по оползотворяване на отпадъци 

ОПОС Оперативна програма околна среда 

ОПР Общински план за развитие 

ОСР Отпадъци от строителство и разрушаване 

ОУП Общ устройствен план 

ПОО Предотвратяване образуването на отпадъци 

ППОО Програма за предотвратяване образуването на отпадъци 

ПС Претоварна станция 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води  

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

ПУО Програма за управление на отпадъците 

ПУП Подробен устройствен план 

РДО Рамкова Директива за отпадъците 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

РОП Разширена отговорност на производителя 

РСУО Регионална система за управление на отпадъците – регион Луковит 

РЦУО Регионален център за управление на отпадъци – Луковит 

SWOT Анализ за силните, слабите страни, възможностите и заплахите 

ТБО Твърди битови отпадъци 

ЦР Център за рециклиране 
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I. ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ 

 Битови отпадъци са:  

а) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от домакинства, включително 

хартия и картон, стъкло, метали, пластмаса, биологични отпадъци, дървесина, текстил, 

опаковки, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии и 

акумулатори, както и обемни отпадъци, включително дюшеци и мебели;  

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

отпадъци са сходни по естество и състав с отпадъците от домакинства;  

Битовите отпадъци не включват отпадъците от производството, селското 

стопанство, горското стопанство, рибарството, септичните ями и канализационната 

система и от третирането на отпадъчните води, включително утайки от пречистване на 

отпадъчни води, излезли от употреба моторни превозни средства или отпадъци от 

строителство и разрушаване.  

Това определение не засяга разпределението на отговорностите за управлението 

на отпадъците между публичните и частните субекти  

 Строителни отпадъци са отпадъците от строителство и разрушаване, 

съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към 

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

94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква 

„а)“ от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 

94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в 

съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно 

опасните отпадъци и следващите му изменения  

 Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни 

свойства, посочени в Приложение №3 към ЗУО.  

 Опасни отпадъци от домакинствата. Опасните отпадъци от домакинствата 

обхващат широка гама от материали, които могат да включват: газови бутилки; 

аерозоли, батерии, масла, бои, лакове и лепила, запалими течности (разредители, 

разтворители и др.), пестициди, почистващи вещества и препарати, 

флуоресцентни тръби, лекарства и други.  

 Биоразградими отпадъци са всички отпадъци, които имат способността да се 

разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, 

хартия, картон и други.  

Аеробно разграждане е разграждане с наличие на кислород  

Анаеробно разграждане е разграждане без наличие на кислород  

 Биоотпадъци са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни 

и кухненски отпадъци от домакинствата, офисите, ресторантите, търговията на 

едро, столовете, заведенията за обществено хранене и търговските обекти за 

търговия на дребно, както и подобните отпадъци от предприятията на 

хранително-вкусовата промишленост.  

 Хранителни отпадъци са всички храни съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) 

№ 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002г. за 

установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в 

областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на 

храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 

31, от 01 февруари 2002г., стр. 1), които са се превърнали в отпадъци  

 Масово разпространени отпадъци са отпадъци, които се образуват след 

употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата 
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страна и поради своите характеристики изискват специално управление. Масово 

разпространени отпадъци са: 

- отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали; 

- негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); 

- излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); 

- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО); 

- излезли от употреба гуми (ИУГ); 

- отработени масла; 

 Йерархия при управление на отпадъците – приоритетният ред, който 

компетентните органи по ЗУО и лицата, при чиято дейност се образуват и/или 

третират отпадъци, прилагат при управлението на отпадъците. Приоритетният 

ред при управление на отпадъците е предотвратяване, подготовка за повторна 

употреба, рециклиране, друго оползотворяване и обезвреждане. 

 Предотвратяване са „мерките, взети преди веществото, материалът или 

продуктът да стане отпадък, с което се намалява: 

- количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 

продуктите или удължаването на жизнения им цикъл; 

- вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве; или 

- съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”; 

Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока 

от материали – добив, производство, разпространение и потребление. 

 Повторна употреба е „всяка дейност, посредством която продуктите или 

компонентите, които все още не са се превърнали в отпадъци, се използват 

отново за целта, за която са били предназначени”. 

 Оползотворяване е „всяка дейност, която има като основен резултат 

използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които 

иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или 

подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено 

предприятие или в икономиката като цяло“. 

Определението на термина „оползотворяване” е една от ключовите концепции 

на Закона за управление на отпадъците. „Оползотворяване” и противоположният 

термин „обезвреждане” заедно съставляват „третиране на отпадъците”. Всяко 

третиране на отпадъците може да е или дейност по оползотворяване, или дейност по 

обезвреждане. Нито една дейност не може да се определи едновременно като дейност 

по оползотворяване и обезвреждане. Накратко казано, действията по обезвреждане са 

предимно действия по управление на отпадъците, които целят освобождаване от 

отпадъците чрез депониране, докато основният резултат на дейности по 

оползотворяване е „отпадъкът да се използва за полезна цел“. Оползотворяването е 

разделено на три под-категории: подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго 

материално оползотворяване. 

 Подготовка за повторна употреба са „дейностите по оползотворяване, 

представляващи проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или 

компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, така че да 

могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е предварителна 

обработка“. 

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 
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отпадък по смисъла на определението за отпадъци и след това чрез поправка се 

превръща отново в продукт, който се използва по предназначение. Примери за 

подготовка за повторна употреба са ремонт на велосипеди, мебели, перални машини, 

хладилници и други, от които притежателите им са се освободили като отпадък и 

впоследствие след ремонта са повторно използвани. 

 Рециклиране е „всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните 

материали се преработват в продукти, материали или вещества за 

първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на 

органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия 

и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни 

дейности.” 

 Друго оползотворяване - другите форми на оползотворяване не са споменати 

сред определенията, но са очертани в чл. 4, ал. 1 от РДО, където след 

рециклиране се нареждат други форми на оползотворяване. „Друго 

оползотворяване” е всяка дейност, която отговаря на определението за 

„оползотворяване” съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните 

изисквания за подготовка за повторна употреба или за рециклиране. 

Примери за друго оползотворяване са: изгарянето или съвместното изгаряне, 

когато основното използване на отпадъците е като гориво или друг начин за 

получаване на енергия. Това е операция по управление на отпадъците с 

оползотворяване на енергията, класифицирана като R1 в приложение II към РДО 

респективно R1 в приложение 2 към §1, т. 13 на ЗУО. Това контрастира с изгарянето на 

отпадъци, без оползотворяване на енергия, класифицирано като операция по 

обезвреждане D10 в приложение I към РДО, респективно D10 в приложение 1 към §1, 

т. 11 на ЗУО. За определяне дали изгарянето в инсинератори, предназначени за 

изгаряне на твърди битови отпадъци трябва да бъде класифицирано като R1 или D10, в 

съответствие с критериите за енергийна ефективност, трябва да се използва като 

ориентир Ръководството на Комисията. Друга форма на оползотворяване са и насипни 

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

"Насипване" е дейност по оползотворяване, при която подходящи неопасни отпадъци 

се използват за рекултивационни цели в разкопани участъци или за инженерни цели в 

ландшафтното устройство. Отпадъците, използвани за насипване, заместват 

неотпадъчни материали, подходящи са за гореспоменатите цели и се ограничават до 

количеството, което е необходимо за постигане на тези цели. 

 Обезвреждане е „всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато 

дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или 

енергия”. 

 Депониране на отпадъци е метод, при който не се предвижда последващо 

третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-

дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една 

година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не 

представлява опасност за човешкото здраве и околната среда. 

 Управление на отпадъците са събирането, транспортирането, обезвреждането 

и оползотворяването (включително сортирането) на отпадъците, включително 

осъществяваният контрол върху тези дейности, следексплоатационните грижи за 

депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер. 
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II. СЪДЪРЖАНИЕ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА 

II.1. Основание за изработване на Програмата 

„Програмата за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2021-

2028г.“ е изготвена от „ЕкоПро Консулт“ ЕООД в съответствие с изискванията на 

Заданието, съгласно Договор рег. №98-00-401/14.09.2021г. „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 

разработена съобразно изискванията на чл. 52, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗУО, съгласно чл. 52, 

ал. 2 от ЗУО е секторна програма и е неразделна част от „Програмата за опазване на 

околната среда на община Червен бряг 2021-2028г.” 

II.2. 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; 

• Производствени отпадъци - утайки от ПСОВ; 

• Строителни отпадъци от домакинствата, строителни отпадъци от разрушаване 

на сгради, когато общината е Възложител; 

• Опасни отпадъци – от домакинствата; 

II.3. Географско покритие 

Програмата за управление на отпадъците се отнася за цялата територия на 

община Червен бряг. 

II.4. „Регионално сдружение за управление на отпадъците – 

регион Луковит“ 

Община Червен бряг участва в регион за управление на отпадъците Луковит, 

съгласно определените в НПУО региони за управление на отпадъците в България. 
Общински съвет Червен бряг е дал съгласие за участие на община Червен бряг в 

Регионално сдружение за управление на отпадъците по смисъла на ЗУО.  

Община Луковит e водеща община в „Регионално сдружение за управление на 

отпадъците – регион Луковит”, в партньорство с общините Червен бряг, Роман, Тетевен 

и Ябланица. 

II.5. Подход за разработване на Програмата 

При разработването на ПУО са взети предвид основните изисквания на Закона 

за управление на отпадъците и подзаконовата уредба по прилагането му. ЗУО въведе 

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 2021-

2028г.“ 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 „Национален план за 
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управление на отпадъците за периода 2021-2028г.“ 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 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  

• Анализ на настоящото състояние и Изготвяне на прогнози; 

• 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: 

• „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 2021-2028г.“ и 

„Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци“, 

като част от него; 

• „Методология за стратегическо планиране в Република България“, 

април 2010г., Съвет за административна реформа; 

• „Методически указания за разработване на общински/регионални програми 

за управление на отпадъците”, 2021г.; 

Подходът за разработване на ПУО е съобразен и с изискването такъв вид 

документ да е достъпен за разбиране от страна на неспециалисти и на широката 

общественост и същевременно да предоставя възможност на тесните специалисти да 

получат по-подробна информация чрез приложения към основния текст на 

аналитичната част. 

При изготвяне на ПУО са взети предвид общите принципи за опазване на 

околната среда, като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и 

икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействието върху 

околната среда, човешкото здраве, икономиката и обществото, както и следните 

специфични принципи по отношение на отпадъците: 

 „Предотвратяване“ - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 

избегнато, където това е възможно; 

 „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща” - 

лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или 

замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците 

трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги 

управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната 

среда и човешкото здраве.  

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 
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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. 

 „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; 

 „Близост” и „Самодостатъчност” - отпадъците трябва да бъдат 

обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване; 

 „Участие на обществеността“ - съответните заинтересовани страни и 

органи, както и широката общественост имат възможност да участват в 

обсъждането на плановете за управление на отпадъците и на програмите за 

предотвратяване на отпадъците, да правят предложения и да 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. 

ЗУО въведе т.нар. йерархия на управление на отпадъците, която определя 

приоритетния ред при управление на отпадъците от гледна точка на най-добрата 

възможност за опазване на околната среда, предотвратяване на вредните въздействия 

върху нея и ефективно използване на ресурсите. ЗУО определя пет възможни начина за 

третиране на отпадъците и дава приоритет на мерките в следната последователност: 

 1. Предотвратяване на образуването им – най-предпочитан вариант; 

 2. Подготовка за повторна употреба; 

 3. Рециклиране; 

 4. Друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на 

енергия; 

 5. Обезвреждане – най-непредпочитан вариант; 

Основните приоритети на община Червен бряг за управление на отпадъците за 

периода 2021-2028г. и мерките за тяхното постигане бяха определени след изготвяне на 

задълбочени анализи на текущото състояние по управление на отпадъците на 
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територията на общината и произтичащите от тях основни изводи и препоръки за 

подобряване на системите за управление на отпадъците. Анализите са представени в 

Приложение към Програмата. 

II.6. Времеви хоризонт 

ПУО на община Червен бряг е разработена за периода 2021-2028г. Срокът на 

Програмата съвпада с периода на действие на „Националния план за управление на 

отпадъците за периода 2021-2028г.“, в който са отразени изискванията на 

новоприетото европейско законодателство от пакета „Кръгова икономика“. 

II.7. Съдържание и структура на Програмата 

Съобразно изискванията на чл. 52 от ЗУО, ПУО се разработва и приема за 

период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за 

управление на отпадъците. Програмата се разработва в съответствие със структурата, 

целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците и включва 

необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, 

регламентирани в Глава втора, раздел III от ЗУО. Програмата трябва да е достъпна за 

обществеността чрез публикуването и на интернет страницата на общината. 

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: 

 Въведение; 

 Основни изводи от анализите на състоянието на управление на отпадъците и 

прогнози за количеството и състава на отпадъците за периода на действие на 

програмата; 

 SWOT анализ; 

 Цели и приоритети; 

 Подпрограми за постигане на целите с Планове за действие към всяка 

подпрограма: 

✓ Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци; 

✓ Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни 

отпадъци; 

✓ Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци; 

✓ Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

✓ Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

МРО; 

✓ Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки; 
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✓ Програма за намаляване на количествата и риска от депонираните 

битови отпадъци и други; 

 Координация с други общински и регионални планове и програми; 

 Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на общинската 

програма за управление на отпадъците; 

 Приложения, в които са представени: 

✓ Анализи на състоянието на управлението на отпадъците: 

- Анализ на състоянието относно отпадъците 

- Анализ и оценка на действащото национално законодателство по 

управление на отпадъците и стратегическите/програмните документи 

в контекста на правата и задълженията на общините; 

- Анализ и оценка на прилагането на законодателството по управление 

на отпадъците на местно ниво; 

- Анализ на дейността на Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците; 

- Анализ и оценка на институционалния капацитет, в т.ч. прилагане на 

контролните функции съгласно националното законодателство и 

местните нормативни актове; 

- Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за 

обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното 

възстановяване; 

- Анализ и оценка на въведените схеми за управление на отпадъците на 

принципа на „Отговорност на производителя” и „Замърсителят 

плаща”; 

- Анализ на инфраструктурата и техническите възможности за 

третиране на отпадъците; 

- Анализ на приложените мерки и съществуващи практики по 

предотвратяване образуването на отпадъците; 

- Анализ на икономическите инструменти и стимули в областта на 

управлението на отпадъците и ефективността от действието им; 

- Анализ на финансовите потоци по управление на дейностите с 

отпадъците; 

- Анализ на организационните схеми за информиране на 

обществеността по въпросите на управление на отпадъците; 

✓ Прогнози; 

II.8. Основни цели в изпълнението на ПУО 

Основната цел на „Програмата за управление на отпадъците в Община Червен 

бряг за 2021-2028г.“ 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“. Заложените цели по години на национално ниво са следните: 
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Отпадъчни потоци Година Цели 

1. МРО 

Отпадъци от опаковки 

До 2025г. 

65% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 

рециклира, в т.ч. Пластмаси: 50% Дърво: 25% Черни метали: 

70% Алуминий: 50% Стъкло: 70% Хартия и картон: 75% 

До 2030г. 

70% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 

рециклират, в.т.ч.: Пластмаси: 55% Дърво: 30% Черни метали: 

80% Алуминий: 60% Стъкло: 75% Хартия и картон: 85% 

ИУМПС Ежегодно 

- ниво на повторна употреба и оползотворяване, не по-ниско 

от 95% от теглото на всяко ИУМПС; 

- ниво на повторна употреба и рециклиране, не по-ниско от 

85% от теглото на всяко ИУМПС; 

ИУЕЕО Ежегодно - разделно е събрано мин. 65% от средното тегло на 

пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години; 

Отпадъци от 

отработени масла 
Ежегодно - мин. 40% от количеството масла, пуснати на пазара през 

съответната година; 

Отпадъци от гуми Ежегодно 
- не по-малко от 50% от количеството гуми, пуснати на 

пазара на РБ през текущата година се регенерират и/или 

рециклират; 

Отпадъци от 

портативни батерии и 

акумулатори (ПБА) 

Ежегодно 
- разделно са събрани мин. 45% от пуснатите на пазара ПБА 

с изключение на ПБА, които са били пуснати на пазара, но 

са изнесени или изпратени от територията на страната; 

Отпадъци от 

индустриални батерии 

и акумулатори 

Ежегодно - разделно са събрани мин. 25% от пуснатите на пазара 

индустриални батерии и акумулатори; 

Отпадъци от 

автомобилни батерии 

и акумулатори 

Ежегодно - събрани са разделно 100% от пуснатите на пазара 

автомобилни батерии и акумулатори; 

2. Депонирани 

битови отпадъци 
До 2035г. 

- количеството на депонираните битови отпадъци да се 

намали до 10% или по-малко от общото количество 

образувани битови отпадъци; 

3. Битови 

отпадъци от 

хартия, картон, 

пластмаси, метали 

и стъкло 

До 2025г. 
- подготовката за повторна употреба и рециклирането на 

битови отпадъци най-малко до 55% от общото тегло на 

тези отпадъци; 

До 2030г. 
- подготовката за повторна употреба и рециклирането на 

битови отпадъци най-малко до 60% от общото тегло на 

тези отпадъци; 

До 2035г. 
- подготовката за повторна употреба и рециклирането на 

битови отпадъци най-малко до 65% от общото тегло на 

тези отпадъци 

Общинската програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028г. 

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.  

 

II.9. Процес на обществени консултации 

• Съгласно изискванията на ЗУО, Програмата за управление на отпадъците се 

публикува на интернет страницата на общината с цел осигуряване на 

обществен достъп;  

• Процесът на обществени консултации стартира на ……..2021г., като община 

Червен бряг публикува на интернет страницата си покана към 
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заинтересованите страни да представят своите предложения за изготвяне на 

ПУО с приложена към нея ППОО;  

(ще се добави след осъществяване на консултациите) 

• Процедура на екологична оценка; 

- Решение № …………/2021 г. от ………2021 година. 

II.10. Органи за разработване и одобрение на Програмата 

Разработването на настоящата „Програма за управление на отпадъците в 

Община Червен бряг за периода 2021-2028г.“ е съгласувано с Отдел „ТСУ“ 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: https://www.chervenbryag.bg/ 
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III. ВЪВЕДЕНИЕ 

III.1. Географски, демографски и социално-икономически характеристики 

на Община Червен бряг 

III.1.1.  Географско местоположение 

Община Червен бряг е разположена в Северозападна България на границата 

между Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, 

плътно до устието на река Златна Панега. Общината се намира в Северозападен район 

за планиране (СЗР).  

Общината е разположена в югозападната част на Област Плевен. Тя е втората по 

големина в областта. Община Червен бряг граничи със следните общини: на юг – 

Луковит, на изток – Долни Дъбник, на север – Искър и Кнежа и на запад – Бяла 

Слатина и Роман. 

Големината на общинската територия е 485 кв. км. По показател „площ на 

територията“ община Червен бряг попада в категорията на средните общини (с площ до 

500 кв. км.). 

 
Карта на Област Плевен с териториални граници на общините в нея 

Общинският център – гр. Червен бряг отстои на около 110 км от столицата, от 

които около 80  км са част от магистрала “Хемус”, 53 км от Плевен, 12 км от Луковит, 

56 км от Враца, 55 км от Оряхово. 

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. 

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. 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0
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Схема на населените места в община Червен бряг 

 

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 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. 

III.1.2. Природни условия 

 Релеф 

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. 
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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. 

Съществен елемент от микрорелефа са речните тераси на реките Искър и Златна 

Панега, които имат мощности от 7 до 20 метра. Именно върху тях е разположен 

гр. Червен бряг. Индустриалната част на града заема равнинни терени. Средната 

надморска височина на града в централната му част е 109,9 м н.в. 

 Климатична характеристика 

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, топла пролет 

и слънчева есен. Средната надморска височина на района е около 200 м.  

 Температура 

Средната годишна месечна температура е 10.8°С, а средната годишна 

температура по сезони се движи от 7.2°С, 15.6°С, 20°C и 8.8°С. Максималната средна 

месечна температура е през месец юли (+20°С), а минималната средна месечна 

температура е през месец януари (-8°С). 

Средната годишна максимална температура на въздуха е 17°С, а средната 

годишна минимална е -4.8°С. Годишната денонощна амплитуда на температурата на 

въздуха се движи с високи стойности през август и септември и е 12,3°С. 

Температурните условия през зимата са силно повлияни 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. Есенното 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.  

 Валежи 

Влажността на въздуха и климатичните характеристики на района зависят 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).  
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Максимални и минимални, месечни и годишни температури 

Среден брой дни с валежи Среден брой дни с дъжд 
Среден брой валежи 

със сняг 

Максимален 

брой 

Минимален 

брой 

Максимален 

брой 
Минимален брой  

- м. Май - 12 дни - м.Септември – 

5 дни 

- м. Май - 12 дни - м. Януари – 

2 дни 

- Януари – 5 дни; 

- Февруари – 4 дни; 

- Март – 3 дни; 

- Декември – 3 дни; 

- м. Юни - 10 дни - м. Октомври – 

6 дни 

-м. Юни - 10 дни - м. Февруари – 

3 дни 

 

 

 Ветрове 

Преобладаващата посока на вятъра се определя от тенденцията в общия 

атмосферен пренос през съответния сезон. Характерни за района са западни, 

северозападни и източни ветрове. 

Тихото време е между 24,00% и 38,00%. Средната месечна скорост на вятъра в 

района е между 1,60 и 2,50 m/s. Плевен попада в зона А, която покрива обширни 

равнини от страната (Дунавска равнина, Тракийска низина, Софийско поле, долините 

на реките Струма и Места и пред Стара планина), където, като цяло средната годишна 

скорост на вятъра не превишава 2.00 m/s. Най-високата скорост на вятъра е през зимата 

(Февруари, Март), а най-ниска - през есента (Септември, Октомври). Поради 

циркулацията на вятъра от северната страна на Стара планина, движението на 

денонощния вятър силно се различава. 

Относителната влажност на въздуха е силно повлияна от годишния диапазон на 

температурата на въздуха. В района има само 15,70 сухи дни, като дните с относителна 

влажност над 80.00% са 85,70 дни. Високата влажност на въздуха затруднява неговото 

движение, в резултат на което дисперсията на вредни емисии протича трудно. Високата 

влажност на въздуха е предпоставка за образуването на мъгла. Поради географското 

положение и равния терен, периода със снежна покривка не е много дълъг. Той 

продължава 43 дни. Общите снежни дни са 56,10. 

 Роза на ветровете 

Средна скорост за посока, m/s 

Посока І ІІ III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

N 2.0  1.7  2.4  2.3  2.3 2.0 1.9 2.0 1.8 1.8 2.0 1.8 2.0 

NE 3.7  2.9  3.8  3.3  3.0  2.4  2.4  2.3  2.6  2.6  3.1  2.8  2.9 

E 3.4  2.3 2.8  2.7  2.7  2.2  2.1  2.2  2.1  2.3  2.4  2.1  2.4 

SE 1.8  2.0  2.2  2.3  2.1  1.9  1.7  1.8  1.7  1.8  2.0  2.0  1.9 

S 1.4  2.0  1.6  1.8  1.8  1.7  1.6  1.6  1.5  1.5  1.6  1.6  1.6 

SW 2.5  3.0  2.8  2.9  2.5  2.4  2.2  2.4  2.2  2.2  2.2  2.1  2.5 

W 2.4  2.9  3.1  3.1  2.7  2.7  2.5  2.6  2.6  2.6  2.6  2.3  2.7 

NW 2.8  3.2  3.9  3.6  3.1  2.7  3.6  2.7  2.8  3.3  3.1  3.1  3.1 
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Честота на вятъра по посока и тихо време, % 

Посока І ІІ III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

N 3.9  3.6  5.0  6.3  7.4  5.9  6.0  6.1  6.7  6.9  4.8  3.7  5.5 

NE 5.7  7.0  9.0  8.7  6.4  5.2  5.0  7.4  8.5  10.9  8.2  8.1  7.5 

E 20.9 18.4  24.9  21.9  20.8  15.7  13.7  17.2  21.2  21.3  23.1  18.8  19.8 

SE 4.7  5.7  6.0  6.3  6.7  6.3  4.0  6.2  5.8  7.1  6.3  6.6  6.0 

S 5.1  5.3  5.1  5.7  7.9  7.8  8.0  7.4  7.8  5.6  6.4  6.5  6.6 

SW 12.6  12.5  9.5  11.7  10.9  12.9  14.0  13.4  11.7  10.4  11.7  12.7  12.0 

W 40.9  41.2  33.1  31.1  31.2  37.6  38.6  33.8  29.0  30.6  32.1  37.1  34.7 

NW 6.1  6.2  7.4  8.4  8.7  8.7  10.7  8.5  9.4  7.2  7.5  6.3  7.9 

Тихо 

време 

36.3  27.2  23.8  26.4  24.1  30.4  34.8  34.4  38.7  38.9  37.4  37.7  32.6 

 

Данни за роза на ветровете 

Посока 
Честотна роза на ветровете 

за м. Януари % 

Честотна роза на ветровете 

за м. Юли % 

Скоростен диапазон на 

ветровете по географски 

посоки м/с 

N 3.9 6 2 

NЕ 5.7 5 2.9 

Е 20.9 13.7 2.4 

SE 4.7 4 1.9 

S 5.1 8 1.6 

SW 12.6 14 2.5 

W 40.9 38.6 2.7 

NW 6.1 10.7 3.1 

 

 
 

Роза на ветровете за област Плевен 

III.1.3. 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. Закономерно се сменят черноземите със сивите горски почви. 
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• Излужени черноземи – 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 чрез преходни пластове преминава 

в почвообразуващите материали. Почвената реакция е слабо кисела до 

неутрална (рН от 6,3 до 7,0) за повърхностния хоризонт и алкална (рН до 8,3) 

за долините. Съдържанието на хумус е от 2,5 до 5,0 %. Те са с високи 

продуктивни възможности;  

• Сиви-горски почви - с бонитен бал 76 за неполивни и 88 за поливни условия. 

Те са образувани под широколистна (главно дъб, габър, липа, клен и др.) 

дървесна растителност. Почвообразуващите скали са разнообразни – 

безкарбонатни глини, мергели, варовици, льос и др. Имат добре изразен 

светло до тъмно кафяв хумосноелувиелен хоризонт с мощност около 30 – 

45 см и рохкав строеж. Елувиялният хоризонт е кафяв до червеникаво-кафяв, 

има мощност 50 – 80 см и буцесто-призматична структура. По механичен 

състав почвите са тежко песъчливо-глинести. Хумусът в горния слой е около 

1,5 – 2,0% и постепенно намалява в дълбочина. По състав е флуватно-

хуматен. Карбонатите са измити под 100 см. Реакцията на почвите е слабо 

кисела (рН от 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 - по терасите на река Искър и река Златна Панега са 

разположени алувиално ливадни почви с бонитен бал от 73 до 81 за 

неполивни и от 96 до 103 за поливни условия. Почвен тип, образуван покрай 

реките при наличие на високи подпочвени води. При пълноводие по 

заливните тераси се отлагат наносни материали, върху които под въздействие 

на заселваща тревиста растителност, настъпва ливаден почвообразувателен 

процес. Имат неоформен генетичен профил с трайна еволюция към зоналния 

почвен тип, през зоната на който преминава долината на реката. Делят се на 

заливни и незаливни. Алувиално-ливадните почви нямат оформени 

характерни хоризонти. Наблюдават се само хумусни хоризонти (10-40 см), 

под които лежат пластове с различна мощност, механичен и химичен състав, 

в зависимост от произхода на наносния материал. Хумусният хоризонт има 

зърнеста структура, а лежащите под него – слоест строеж. Алувиално 

ливадните почви са рохкави, проветриви и не образуват кора. Съдържат 1,0-

5,0% хумус и значителни количества хранителни вещества. Имат слабо 

кисела до алкална реакция (рН 5,1-6,5%). Характеризират се с високо 

плодородие. Подходящи са за всички видове култури, особено зеленчуци; 

Плодотворните почвени ресурси обуславят силно развитие на селско стопанство 

в региона. 

III.1.4.  Поземлени и горски ресурси  

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); 
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• 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; 

Горският фонд е съставен от стопански гори, защитни пояси, разсадници, 

лесопаркове и паркове. В горите са съсредоточени, включително и на територията на 

общината ценни ресурси-дървесина, билки, гъби, богато биологично разнообразие.  

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. Горските територии на община Червен бряг по данни на 

Министерство на Земеделието и храните, предоставени с писмо изх. №07-

362/01.06.2016г., входирано под №04-05-9/07.06.2016г. в община Червен бряг, е 

77 807 декара.  

Горите държавна собственост се стопанисват от ДГС-Плевен, а тези общинска 

собственост-община Червен бряг. Държавния горски фонд на територията на общината 

заема 57 413 дка. След проведеното възстановяване собствеността върху гори и земи от 

Горския фонд, се наблюдава следното разпределение на собствеността на горите в 

общината: 

• 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; 

В горите и земите с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции, 

организацията на стопанството е насочена към разширеното възпроизводство на 

дървесина. 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. 

Разпределение на видовете гори по населени места в община Червен бряг 

Землище 
Широкол. 

гора 

Иглолист. 

гора 
Други Общо дка 

гр. Червен бряг 6 868 997 1 560 9 425 

гр. 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 
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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 

Източник: Лесоустройствен план, Общ устройствен план на община Червен бряг до 2035г.;  

III.1.5. Водни ресурси 

Община Червен бряг с нейните водни ресурси като територия попада в обхвата 

на Дунавски басейнов район. Водните ресурси включват добре изградена хидрографска 

мрежа със значителни водни количества. Водните течения и водни площи заемат 

19 006 дка (3,91% от общата площ на общината), част от които принадлежат на реките 

Искър и Златна Панега и няколко малки притоци на река Искър. Язовирите „Горни 

Дъбник“ и „Еница“, които са от национално значение, са на границата с общината. 

На територията на община Червен бряг във водосбора на реките Искър, Вит и 

Златна Панега са на разположение следните водни тела или части от водни тела: 

• част от водно тяло с код BG1IS100R1024 – „Златна Панега“, с географски 

обхват - р. Златна Панега от Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен 

бряг, вкл. притоците – Дъбенска, Батулска и Белянска; 

• част от водно тяло с код BG1IS135R1126 – „Искър“, с географски обхват: 

р. Искър от вливане на р. Малък Искър при Роман до вливане на р. Златна 

Панега при Червен бряг; 

• част от водно тяло е код BG1IS135R1026 – „Искър”, с географски обхват: 

р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг до вливане на 

р. Гостиля при Ставерци; 

• водно тяло с код BG1VT300L1010 „яз. Телиш“; 

• част от волно тяло с код BG1VT300L012 – „яз. Горни Дъбник“; 

• част от водно тяло с код BG1VT307R1007 – „Вит“, с географски обхват: 

р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при 

Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник; 

• малка част от водно тяло с код BG1VT3O7R1107 - „Вит“, с географски 

обхват: р. Вит от вливане на р. Калник при Пещерна до вливане на р. Каменка 

при Бежаново; 

 Реки и езера на територията на общината 

Реките, които са от значение на територията на общината са р. Искър – 

приемник ІІІ категория и р. Златна Панега – приемник ІІ категория. 

Поречие на река „Искър“ – река Искър е най-дългата река в страната (дължина 

на реката е 368 км, заедно с река Мели Искър), тече от юг на север и се влива като 

десен приток на р. Дунав. Има 25 притока, като по-големите от тях са Палакария 

(39.2 км), Стари Искър (65.2 км), Сливнишка река (38.1 км), Златна Панега (50.3 км), 

Батулийска (40.2 км), Малък Искър (85.5 км). Образува се от три реки Бели, Черни и 

Леви Искър. За начало се приема р.Прав Искър-приток на Черни Искър, който води 

началото си от Чамовското езеро на кота 2 500 м - под вр. Дамга в Рила. Водосборът на 

р. Искър е 8 646 км2. Гъстотата на речната мрежа е 1.1 км/км2. 

Поречие на река Златна Панега – е река в област Ловеч (община Ябланица и 

Луковит) и област Плевен (община Червен бряг). Реката е десен приток на р. Искър и се 
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образува от следните притоци - ляв приток (Батулска река и Белянска река), десен 

приток (Бреснишки дол, Дъбенска река и Крушов дол). 

Режимът на реките е в пряка зависимост от климатичните условия и валежите. 

Най-големите реки в общината са Искър и Златна Панега, а на територията на 

с. Реселец е река Ръчене. Хидроложката характеристика на самите водоизточници е 

благоприятна за поддържане на стабилен качествен състав на водите. Няма големи 

сезонни колебания. 

Водният режим на реките Искър и Златна Панега се отличава със сравнително 

по-нисък зимен и летен отток, който има значително по-високи стойности през 

пролетта и ранното лято. 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. 

Хидрографската мрежа е слабо развита. 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 Габърска река, 

вливаща се при село Чомаковци; отдясно – река Златна Панега, вливаща се в Искър 

северозападно от град Червен бряг. 

 Язовири 

Водните ресурси на територията са значителни. В границите на общината влиза 

част от язовир Горни Дъбник с максимален завирен обем 130 млн. м3. Този язовир е от 

национално значение. В границите на общината влиза и част от язовир Еница – 

собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – София с максимален завирен обем 

36,7 млн. м3. Язовир Телиш е с максимален завирен обем 32 млн. м3. Също така има 

няколко рибарника и микроязовири. 

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 
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 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. На територията на 

общината няма известни източници на минерални води, използвани за лечебни и др. 

цели. 

III.1.6.  Подземни природни богатства 

Подземните природни богатства са представени от кариерни материали, а 

именно - пясък, чакъл, баластра и др., открити са 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 разположена в землища на общините Враца, Борован, Бяла Слатина, 

Долни Дъбник, Червен бряг, Кнежа). 

Находищата на полезни изкопаеми на територията на Община Червен бряг са:  

• Находище „Хумат-охра” – неметални полезни изкопаеми – индустриални 

минерали (охра);  

• Находище „Рашов дол” - неметални полезни изкопаеми – индустриални 

минерали (охра); 

• Находище "Червен бряг" ("Банчовското") за добив на строителни материали – 

мергели, годни за производство на тухли попада в землище на гр. Червен 

бряг. Площта на находището е 206 501 кв. м. Изчислените запаси 

11 365 хил. м3. Концесията е прекратена с Решение на МС №35/23.01.2014г.;  

• Находище „Маркова Могила“, участък „Чомаковци“ за добив на строителни 

материали – варовици и доломити попада в землището на с.Чомаковци. 

Площта на находището е 166 256 кв. м. Изчислените запаси 8 486,9 хил. м3;  

• Находище „Маркова Могила-Център“ за добив на строителни материали – 

варовици попада в землищата на с. Девенци и с. Чомаковци. Площта на 

находището е 136 947 кв. м. Изчислените запаси към 2008г. са Блок 1 – 

4 169 994 м3 и Блок 2 – 2 966 421 м3;  

• Находище „Глава” – строителни материали (пясъци и чакъли за пълнител на 

бетон); 

• Находище „Врачански варовик“, у-ци „Централен“, „Запад“ и „Изток“ за 

добив на строителни материали - варовици, попада в землищата на с. Кунино, 

община Роман, област Враца, и с. Реселец, община Червен бряг, обл. Плевен. 

Площта на находището е 113 180 кв.м. Предварително оценените ресурси към 

2010г. са участък „Централен“ – 404.4 хил. м3, участък “Запад“ – 284.9 хил. м3 

и участък „Изток“ – 179,4 хил. м3; 

• Находище „Койнаре, у-ци „Борован“, „Враняк“, „Девенци“ и „Садовец“ за 

добив на нефт и природен газ. Участъци „Борован“, „.Враняк“, „Девенци“ и 

„Садовец“ попадат в общините Враца, Борован, Бяла Слатина, Долни Дъбник, 

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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Червен бряг и Кнежа, области Плевен и Враца. Площта на находището е 

221 км2, съответно: у-к „Борован“ – 658.7 км2, у-к „Враняк“ – 56 000 м2,          

у-к „Девенци“ – 84 000 м2, у-к „Садовец“ – 26 000 м2. През 2016г. добивът на 

природен газ в находището е преустановен; 

• Находище „Девенци“, у-к „Западен“ и „Източен“ за добив на строителни 

материали – пясъци и чакъли, попада в землищата на с. Девенци, гр. Койнаре 

и с. Чомаковци в община Червен бряг. Площта на находището е 355.9 дка, 

съответно у-к „Западен“- 203.3 дка и у-к “Източен“ – 152.6 дка. Изчислените 

вероятни запаси към 2015г. са 1 504.8 хил. м3, съответно: у-к „Западен“ – 

859.3 хил. м3 и у-к „Източен“ – 645.5 хил.м3. 

III.1.7.  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; 

III.1.7.1. Защитени зони “НАТУРА 2000” 

Служат за опазване или възстановяване на природни местообитания и 

местообитания на видове с национално и европейско значение в естествения им район 

на разпространение. Натура 2000 е изградена на базата на два основни документа на 

ЕС, свързани с опазване на природата. Това са Директива 92/43/ЕЕС за запазване на 

природните местообитанията 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). Тези директиви са транспонирани в Закона за 

биологичното разнообразие, който урежда нейното изграждане на територията на 

нашата страна и контролира опазването на видовете и местообитанията, включени в 

нея. На базата на двете директиви се определят два вида зони: защитени зони за 

опазване на дивите птици и защитени зони за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна. В тези зони може да влизат и защитени територии, които 

запазват статута си определен със Закона за защитените територии. 

• 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). 
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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; 

• 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. 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. На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от 

Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение №122 от 

2.03.2007г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007г.), изменено с 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001014&siteType=HabitatDirective
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решения на Министерския съвет №52 от 5.02.2008г. (ДВ, бр. 14 от 2008г.) и 

№615 от 2.09.2020г. (ДВ, бр. 79 от 2020г.), предвид Решение на Комисията 

2009/93/ЕО от 12 декември 2008г. за приемане съгласно Директива 

92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от 

значение за Общността в Континенталния биогеографски регион 

(нотифицирано под номер C (2008) 8039) е обявена ЗЗ „Карлуково” със 

Заповед №РД-329/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите 

(публ. ДВ., бр.53/25.06.2021г.), в която са посочени цели, предмет на 

опазване и забрани. В границите на ЗЗ се забранява: провеждане на 

състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и 

регламентираните за това места; движение на мотоциклети, ATV, UTV и 

бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; 

забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт 

трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при 

бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, 

аварийни, контролни и спасителни дейности; търсене и проучване на 

общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скално-

облицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на 

концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми 

(строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от 

природните местообитания; забраната не се прилага в случаите, в които 

към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има 

започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или 

проучване, и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за 

подземните богатства и по Закона за концесиите, или е започнала 

процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за 

опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление 

за регистриране на търговско откритие; промяна на начина на трайно 

ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на 

ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива; 

разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски 

територии в границите на негорските природни местообитания освен в 

случаите на доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои, както 

и в случаите на реализиране на допустими планове, програми, проекти или 

инвестиционни предложения, одобрени по реда на екологичното 

законодателство; премахване на характеристики на ландшафта (синори, 

жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-

дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, 

каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като 

такива освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета 

и храсти; употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни 

вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не 

отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията; употреба на 

минерални торове в ливади, пасища, мери и изоставени орни земи, както и 

на продукти за растителна защита и биоциди от професионална категория 

на употреба в тези територии освен при каламитет, епифитотия, епизоотия, 

епидемия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни 

чужди видове; използване на органични утайки от промишлени и други 

води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от 
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специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и 

горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви 

органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации 

съгласно приложение №1 от Наредба №3 от 2008г. за нормите за 

допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 

2008г.); използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества 

и отпадъци над допустимите норми; палене на стърнища, слогове, 

крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност; палене на 

огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и 

спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и 

чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни 

образувания, преграждане на входовете или на отделни техни галерии по 

начин, възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на 

опазване; провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния 

период на прилепите – от 1 март до 30 юни; извеждане на сечи в природно 

местообитание с код 91E0*, с изключение за нуждите на съоръжения 

(елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на 

опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, при бедствия и 

аварии, за поддържане/подобряване на природните местообитания и 

местообитанията на видовете, както и в случаите на реализиране на 

допустими инвестиционни предложения, одобрени по реда на 

екологичното законодателство; паша на домашни животни в горските 

територии, които са обособени за гори във фаза на старост; добив на 

дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на 

увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на 

старост вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза 

на старост, през които преминават съществуващи горски пътища и други 

инфраструктурни обекти, при доказана необходимост се допуска сеч на 

единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното 

движение на хора и пътни превозни средства или на нормалното 

функциониране на инфраструктурните обекти дървета; 

- 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.), изменено с Решение №615/2020г. на Министерски 

съвет (обн. ДВ, бр.79/2020г.), изменено с Решение №588/06.08.2021г. на 

Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 67/13.08.2021г.); 

- 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). Площта на ЗЗ е 2 539.32 ха. На основание 

чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното 

разнообразие и т. 2 от Решение №122 от 2.03.2007г. на Министерския съвет 
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(ДВ, бр. 21 от 2007г.), изменено с решения на Министерския съвет №52 от 

5.02.2008г. (ДВ, бр. 14 от 2008г.) и №615 от 2.09.2020г. (ДВ, бр. 79 от 

2020г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008г. 

за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори 

актуализиран списък на териториите от значение за Общността в 

Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 

8039) е обявена ЗЗ „Язовир Горни Дъбник” със Заповед №РД-

302/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите (публ. ДВ., 

бр.49/11.06.2021г.), в която са посочени цели, предмет на опазване и 

забрани. В границите на ЗЗ се забранява: провеждане на състезания с 

моторни превозни средства извън съществуващите пътища; движение на 

мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в 

неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на 

основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни 

превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за 

провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни 

дейности; търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми 

(строителни и скално-облицовъчни материали), разкриване на нови и 

разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени 

полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали); 

забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародване на 

заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне 

на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на 

концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за 

концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на 

глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, 

или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие; промяна 

на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в 

трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на 

земеделските земи като такива; премахване на характеристики на 

ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни 

ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, 

защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на 

земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на 

инвазивни чужди видове дървета и храсти; употреба на торове, 

подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни 

субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на 

изискванията на Закона за защита на растенията; употреба на минерални 

торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, 

както и на продукти за растителна защита от професионална категория на 

употреба в тези територии, освен при каламитет, епифитотия или при 

прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове; 

използване на органични утайки от промишлени и други води и битови 

отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от 

специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и 

горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви 

органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации 

съгласно приложение №1 от Наредба №3 от 2008г. за нормите за 

допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 
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2008г.); използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества 

и отпадъци над допустимите норми; палене на стърнища, слогове, 

крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност; 

извеждане на сечи в природно местообитание с код 91E0*, с изключение за 

нуждите на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за 

предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, 

при бедствия и аварии, за поддържане/подобряване на природните 

местообитания и местообитанията на видовете, както и в случаите на 

реализиране на допустими инвестиционни предложения, одобрени по реда 

на екологичното законодателство; 

- Защитена зона „Седларката“, BG0000591 - включва само землището на 

с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен. Площта на ЗЗ е 0,8 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 

целия имот и на частта от имота, попадащи в зоната; посещения в 

пещерата, с изключения на такива за научни цели; 

III.1.7.2. 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 №1799/30.06.1972г. на МГОПС (ДВ., 

бр.59/1972г.), промяна в площта – актуализация със Заповед №РД-

292/18.04.2019г. (ДВ., бр. 42/2019г.) площ от 14,76 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 местността, включително и на водните течения; Забранява се 

чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните 

образувания, сталактитите и други формации 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; 
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- 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; 

- 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.), промяна в площта – актуализация със Заповед №РД-

785/20.12.2018г. (ДВ., бр.12/2019г.), площ 64,42 ха; 

- Цели на обявяване – скални образувания; 
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- 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 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 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 „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; 
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 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 местността, включително и на водните течения; Забранява се 

чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните 

образувания, сталактитите и други формации 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; 

- Припокриване (частично или пълно) - ЗЗ по директивата за птиците 

„Карлуковски карст“; 

 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; 
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- 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; 

 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; 

III.1.7.3. 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, белка, черен пор, 

язовец; 
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• 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: 

• с. Глава 

- Полски бряст, в двора на училище “Хр. Ботев”; З-д №583/26.09.1981г. 

КОПС; (ДВ бр.83/81г.); № от Държавен регистър 1313; 

- Бяла топола /3 екз./, м. ”Острова”; З-д №306/07.04.1983г. на КОПС; 

(ДВ бр.36/83г.); № от Държавен регистър 1453, от които 1 екземпляр е 

заличено със Заповед №РД-198/15.03.2019г. на МОСВ, ДВ бр.31/2019г.; 

- Бяла топола, м. “Борда”; З-д №306/07.04.1983г. на КОПС; (ДВ бр.36/83г.); 

№ от Държавен регистър 1451; 

• гр. Койнаре 

- Летен дъб, ул. “Ил. Динков” №6; З-д №583/26.09.1981г. на КОПС; 

(ДВ бр.83/81г.); № от Държавен регистър 1317; 

• с. Лепица 

- Летен дъб, в двора на фурната; З-д №306/07.04.1983г. на КОПС; 

(ДВ бр.36/83г.); № от Държавен регистър 1452.; 

• с. Радомирци 

- Полски бряст, м. ”Белия мост”; З-д №1762/28.06.1972г. на МГОПС; 

(ДВ бр.59/72г.); № от Държавен регистър 521; 

• с. Ракита 

- Цер, ул. ”Мирчовска” №10, в двора на Витан Гетов Тодоров; З-д 

№441/07.08.1978г. на КОПС; (ДВ бр.74/78г.) № от Държавен 

регистър 1009; 

• с. Реселец 

- Летен дъб, м. “Средна лъка”; З-д №285/04.05.1979г. на КОПС; 

(ДВ бр. 45/79г.); № от Държавен регистър 1113; 

• гр. Червен бряг 

- Бяла черница, V квартал, на площада “Ал. Стамболийски”; З-д 

№511/24.02.1976 г. на МГОПС; (ДВ бр.36/76г.); № от Държавен 

регистър 842; 

- Летен дъб, ул. ”Паисий” №66; З-д №1301/05.05.1974г. на МГОПС; № от 

Държавен регистър 588; 

- Летен дъб, ул. “Левски” №14; З-д №1301/05.05.1974г. на МГОПС; № от 

Държавен регистър 589; 

- Източен чинар /8 екз./, в двора на мелницата, ул. “Георги Димитров”, З-д 

№511/24.02.1976г. на МГОПС; (ДВ бр.36/76г.); № от Държавен 

регистър 839; 
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III.1.8.  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. 

По показателя „брой на населението“ община Червен бряг попада в категорията 

на малките общини в България (с население от 10 до 30 хил. души).  

Гъстотата на обитаване в Община Червен бряг е 54.3 д/кв. км към 2014г. 

Гъстотата на населението в общината е 49 д/км² (2019г.), което е под средната стойност 

за страната – 63,4 д./км² и за Северозападен район – 40,4 д./км² и по-голяма от тази за 

област Плевен – 52 д./км². 

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. 

Съгласно Заповед №РД-02-14-2021/14.08.2012г. на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството, Община Червен бряг попада в 4 категория 

(функционални типове, съобразно действащата в страната функционална категоризация 

на административно-териториалните единици и населени места), а населените места 

попадат в следните категории по степен на развитост на селищните функции. 

Категоризация на населените места в Община Червен бряг 

№ Населено място ЕКАТЕ 

Категория на 

населеното 

място 

1. . гр.Червен бряг  80501 3 

2. гр.Койнаре  37863 4 

3. с. Бресте  6433 7 

4. с. Горник  16540 5 

5. с. Глава  14934 5 

6. с. Девенци  20383 6 

7. с. Лепица  43311 7 

8. с. Радомирци  61580 5 

9. с. Ракита  61950 6 

10. с. Реселец  62503 6 

11  с. Рупци  63361 5 

12  с. Сухаче  70281 6 

13  с. Телиш  72206 5 

14  с.Чомаковци  81551 5 

Източник: Категоризация на административно-териториалните и териториалните единици – 

Приложение 2, Общ устройствен план на община Червен бряг до 2035г., 

 

 

 

 

Отдалечеността на град Червен бряг до останалите населени места в Общината е 

показана в следната таблица: 
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Населено място км 

гр. Койнаре 15 

с. Бресте 11 

с. Глава 20 

с. Горник 4 

с. Девенци 13 

с. Лепица 10 

с. Радомирци 10 

с. Ракита 19 

с. Реселец 6 

с. Рупци 6 

с. Сухаче 9 

с. Телиш 21 

с. Чомаковци 7 

III.1.9.  Население 

По данни на НСИ към 31.12.2020г. населението на община Червен бряг възлиза 

на 23 918 жители, което е 10.25% от населението на цялата област Плевен 

(233 438 жители). Най-голяма част от него 14 089 души живеят в градовете, а 

останалите 9 829 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 58,91% от населението на общината е съсредоточено в гр. Червен бряг и 

гр. Койнаре.  

Разпределението на населението в градовете административен център – 

гр. Червен бряг и гр. Койнаре и останалите населени места в община Червен бряг 

(съгласно данни от НСИ към 31.12.2020г.) е представено в таблицата по-долу: 

Област/община  

Общо В градовете В селата 

Всичко  Мъже  Жени  Всичко  Мъже  Жени  Всичко  Мъже  Жени  

Общо за 

страната 
6 916 548 3 349 715 3 566 833 5 043 186 2 416 899 2 626 287 1 873 362 932 816 940 546 

Област Плевен  233 438 113 082 120 356 153 832 73 621 80 211 79 606 39 461 40 145 

Община 

Червен бряг 
23 918 11 814 12 104 14 089 6 918 7 171 9 829 4 896 4 933 

*Източник: НСИ 

По данни на ГРАО населението по постоянен адрес на община Червен бряг за 

годините от 2016г. до 2020г. е, както следва: 

№ 
Населено място в 

община Червен бряг 

Данни на ГРАО – бр. жители по постоянен адрес 

към 

31.12.2016 г. 

към 

31.12.2017 г. 

към 

31.12.2018 г. 

към 

31.12.2019 г. 

към 

31.12.2020 г. 

1. гр. Койнаре 4 853 4 796 4 757 4 721 4 668 

2. гр. Червен бряг 15 414 15 244 15 102 14 952 14 737 

3. с. Бресте 389 387 381 381 368 
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4. с. Глава 1 415 1 406 1 379 1 368 1 355 

5. с. Горник 1 455 1 453 1 444 1 457 1 449 

6. с. Девенци 708 711 704 690 675 

7. с. Лепица 397 393 384 379 374 

8. с. Радомирци 1 558 1 552 1 551 1 556 1 537 

9. с. Ракита 804 798 785 768 764 

10. с. Реселец 993 985 964 957 947 

11. с. Рупци 1 259 1 239 1 222 1 242 1 238 

12. с. Сухаче 690 676 675 667 664 

13. с. Телиш 819 800 764 744 723 

14. с. Чомаковци 1 036 1 034 1 013 1 007 994 

Общо за общ. Червен 

бряг 
31 790 31 474 31 125 30 889 30 493 

*Източник: ГРАО 

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 31.12.2020г., като следва: 

За страната /Област 

/Общини в областта 
Общо В градовете В селата 

България 6 916 548 5 043 186 1 873 362 

Област Плевен 233 438 153 832 79 606 

Белене 8 006 6 696 1 310 

Гулянци 9 969 2 816 7 153 

Долна Митрополия 17 578 6 744 10 834 

Долни Дъбник 10 628 3 821 6 807 

Искър 5 839 2 739 3 100 

Кнежа 11 894 9 149 2 745 

Левски 16 891 8 567 8 324 

Никопол 7 721 2 765 4 956 

Плевен 115 355 94 626 20 729 

Пордим 5 639 1 820 3 819 

Червен бряг 23 918 14 089 9 829 

*Източник: НСИ 

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. Миграционните процеси 

са ясно изразени от селата към градовете и от Общината към по-големите градове на 

страната и чужбина /особено за младите хора/. Тази тенденция се обуславя от 

наличието на жилища в града и по-доброто качество на услугите. В резултат е налице 

западане на дейностите, свързани с услугите в общината. Това дава отражение и върху 

икономическата активност. 
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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. 

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 2020г. са родени 217 деца, са 

починали 542 души. Естественият прираст на общината за 2020г. е отрицателен, както 

за страната, така и за областта. 

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 2020г.: 

За страната /Област 

/Общини в областта 

Общо 

живородени 
Общо умрели 

Естествен 

прираст 

България 59 086 124 735 -65 649 

Област Плевен 1 923 5 100 -3 177 

Белене 34 209 -175 

Гулянци 73 309 -236 

Долна Митрополия 185 456 -271 

Долни Дъбник 117 255 -138 

Искър 55 148 -93 

Кнежа 117 303 -186 

Левски 116 444 -328 

Никопол 55 241 -186 

Плевен 916 2 027 -1 111 

Пордим 38 166 -128 

Червен бряг 217 542 -325 

*Източник: НСИ 

Механичният прираст като демографски показател е резултат от разликата 

между броя на заселените и на изселените. В последните години се наблюдава 

тенденция, че броят на заселените и броят на изселените се движи в определени не 

много широки граници. За общината броят на изселените непревишава този на 

заселените, което формира и положителен 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 2020г. в абсолютни стойности е следният - заселили 

са се 651, а са се изселили 528, а механичният прираст е 123 души. 

В таблицата по-долу е представено механичното движение на населението в 

страната, област Плевен и община Червен бряг, съгласно данни от НСИ през 2020г.: 
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За страната /Област 

/Общини в областта 
Заселени Изселени 

Механичен 

прираст 

България 234 606  203 891 30 715 

Област Плевен 8 729 8 419 310 

Белене 162 189 -27 

Гулянци 373 251 122 

Долна Митрополия 911 416 495 

Долни Дъбник 499 262 237 

Искър 238 143 95 

Кнежа 277 175 102 

Левски 526 364 162 

Никопол 321 184 137 

Плевен 4 240 5 758 -1 518 

Пордим 531 149 382 

Червен бряг 651 528 123 

*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. 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 2020г. е 

13 165 души. Населението в над-трудоспособна възраст през 2020г. е 6 973 души. 

През 2020г. броят на населението в под-трудоспособна възраст възлиза на 

3 780 души. 

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 31.12.2020г.: 

За страната /Област /Община 

Червен бряг 
Общо души 

В т.ч. в 

градовете  

България 

Общо  6 916 548 5 043 186 

Под-трудоспособна възраст 1 064 035 801 130 

В трудоспособна възраст 4 139 056 3 087 531 

Над-трудоспособна възраст 1 713 457 1 154 525 

Област Плевен 

Общо  233 438 153 832 

Под-трудоспособна възраст 34 954 23 525 

В трудоспособна възраст 129 391 88 856 

Над-трудоспособна възраст 69 093 41 451 

Община Червен бряг 
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Общо 23 918 14 089 

Под-трудоспособна възраст 3 780 2 163 

В трудоспособна възраст 13 165 7 949 

Над-трудоспособна възраст 6 973 3 977 

*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 – 3 780 д. или 15,80% от общия му 

брой; 

• Население в трудоспособна възраст – 13 165 д. или 55,04%;  

• Население в над-трудоспособна възраст – 6 973 д. или 29,15%; 

Обобщено за 2020г. 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 15.38 15.89 

В трудоспособна възраст 59.84 61.22 

Над-трудоспособна възраст 24.77 22.89 

Област Плевен 

Под-трудоспособна възраст 14.97 15.29 

В трудоспособна възраст 55.43 57.76 

Над-трудоспособна възраст 29.60 26.95 

Община Червен бряг 

Под-трудоспособна възраст 15.80 15.35 

В трудоспособна възраст 55.04 56.42 

Над-трудоспособна възраст 29.15 28.23 

Делът на населението в под-трудоспособна в община Червен бряг е по-висок, 

дела на населението в трудоспособната възраст в община Червен бряг е по-нисък, а на 

населението в над-трудоспособна възраст е по-нисък в сравнение с показателите за 

област Плевен, което оказва неголямо 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-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. 
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III.1.10. Трудова заетост 

Негативните тенденции в заетостта, икономическата активност и безработицата 

пораждат редица социални проблеми - спад в жизненото равнище, нарастване на 

престъпността, повишаване заболеваемостта на населението, намаляване на жизнения 

потенциал и др. Повечето от тези проблеми са пряко или косвено свързани с 

ограничаването на доходите за огромна част от населението. 

Пазар на труда Област Плевен 

Показатели 

Години 

2015 2016 2017 2018 2019 

Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно 
правоотношение (брой) 

59 600 58 758 58 430 58 757 58 567 

Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово 
и служебно правоотношение (лв.) 

7 892 8 630 9 401 10 461 11 567 

Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени 
години (%) 

67.5 66.5 69.2 70.1 68.8 

Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 61.2 59.5 61.7 64.4 63.2 

Коефициент на безработица (%) 9.2 10.3 10.7 8.0 7.9 

Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. 
(брой) 

16 747 13 314 11 807 10 296 9 541 

Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 
навършени години с висше образование (%) 

24.6 24.1 24.5 24.1 23.1 

Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 
навършени години със средно образование (%) 

57.4 56.6 56.1 57.0 56.1 

Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 
навършени години с основно и по-ниско образование (%) 

18.1 19.3 19.4 18.8 20.8 

*Източник: НСИ 

 

 

Работна сила и коефициенти на икономическа активност на населението на 15 

и повече навършени години през 2020 година 

Статистически зони 

Статистически 

райони 

     Области 

Работна сила - хил. 
Коефициенти на икономическа 

активност - % 

общо мъже жени общо мъже жени 
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Общо 3290.3 1772.4 1518.0 55.5 62.4 49.2 

Северна и Югоизточна България 

Северозападен 301.6 167.5 134.0 48.3 55.7 41.4 

Видин 34.0 18.7 15.3 47.2 53.6 41.1 

Враца 63.7 35.3 28.4 46.8 53.5 40.5 

Ловеч 50.4 28.4 22.0 47.7 55.7 40.2 

Монтана 53.0 30.9 22.1 48.6 58.6 39.2 

Плевен 100.6 54.3 46.2 49.9 56.4 44.0 

*Източник: НСИ 

Работна сила и коефициенти на икономическа активност на населението на 15 

- 64 навършени години през 2020 година 

Статистически зони 

Статистически 

райони 

     Области 

Работна сила - хил. 
Коефициенти на икономическа 

активност - % 

общо мъже жени общо мъже жени 

Общо 3190.4 1713.9 1476.5 72.2 76.8 67.6 

Северна и Югоизточна България 

Северозападен 291.9 161.9 130.0 67.6 72.8 62.0 

Видин 32.8 18.1 14.7 69.1 73.2 64.6 

Враца 61.8 34.4 27.5 63.6 68.5 58.3 

Ловеч 48.8 27.1 21.7 67.3 72.3 62.0 

Монтана 51.8 30.3 21.5 68.7 77.7 59.0 

Плевен 96.8 52.1 44.7 69.4 73.4 65.3 

*Източник: НСИ 

Съгласно данни от Агенцията по заетостта равнището на безработица за 

общината е: 

ПОКАЗАТЕЛИ 2020 г. 2019 г. 
Прираст 

/п.п./ 

България Средно за страната 7.4 5.6 1.8 

Статистическа зона Северна и Югоизточна България 

Район Северозападен 

Област Плевен 

Община Белене 7.5 6.4 1.1 

Община Гулянци 17.8 18.7 -0.9 

Община Долна Митрополия 13.3 10.7 2.6 

Община Долни Дъбник 10.5 9.6 0.9 

Община Искър 16.9 15.2 1.7 

Община Кнежа 13.7 12.7 0.9 

Община Левски 11.6 9.4 2.2 

Община Никопол 25.7 25.2 0.4 

Община Плевен 6.7 5.2 1.5 

Община Пордим 18.1 16.3 1.8 

Община Червен бряг 18.5 16.8 1.6 
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Средното равнище на безработица през 2020г. е 18,5%, което е много по-високо 

от това за страната 7,4%. 

В сравнение с 2019 г. се наблюдава увеличение на входящия поток безработни.  

На територията на община Червен бряг действа Дирекция „Бюро по труда”. 

Динамиката на абсолютния брой на безработните лица за периода 2011-2020г. 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. 

III.1.11. Икономическо състояние на общината 

Икономическото развитие на територията на Община Червен бряг през 

последните години се характеризира с общите белези на икономическото развитие на 

страната като цяло. С водещи икономически функции в община Червен бряг е 

вторичният сектор, който включва преработващата промишленост, допълван от 

обслужването, което я определя като община с промишлено-обслужващи функции. 

Основна роля в икономиката на община Червен бряг заема преработващата 

промишленост. 

Община Червен бряг е част от област Плевен, чийто БВП за 2019г. е 

2 339 млн. лв., а БВП на човек от населението в областта е 9 813 лв., което е с 57,15% 

по-ниско от равнището за страната.  

В таблицата по-долу са представени данни от НСИ за 2019г. за основните 

икономически индикатори за страната, статистически Северозападен район (обхващащ 

областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен), както следва: 

Основни икономически индикатори Мерна единица 2019г. 

България 

БДС – общо млн. лв. 103 383 

БДС по икономически сектори 

- Аграрен млн. лв. 3 876 

- Индустрия млн. лв. 25 893 

- Услуги млн. лв. 73 614 

Брутен вътрешен продукт млн. лв. 119 772 

БВП на човек от населението лв. 17 170 

Северозападен район 

БДС – общо млн. лв. 6 649 

БДС по икономически сектори 

- Аграрен млн. лв. 641 

- Индустрия млн. лв. 2 141 

- Услуги млн. лв. 3 867 

Брутен вътрешен продукт млн. лв. 7 703 

БВП на човек от населението лв. 10 477 

Област Плевен 

БДС – общо млн. лв. 2 019 
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БДС по икономически сектори 

- Аграрен млн. лв. 160 

- Индустрия млн. лв. 520 

- Услуги млн. лв. 1 339 

Брутен вътрешен продукт млн. лв. 2 339 

БВП на човек от населението лв. 9 813 

*Източник: НСИ 

С водещи икономически функции в община Червен бряг е вторичният сектор, 

който включва преработващата промишленост, допълван от обслужването, което я 

определя като община с промишлено-обслужващи функции. Индустриалният сектор 

определя икономическия облик на община Червен бряг. Прекратена е изцяло дейността 

на структуроопределящо предприятия от военно-промишления комплекс, в резултат на 

което в структурата на икономиката в община Червен бряг като водещи се очертават 

следните отрасли: металообработващ, текстилен, хранително-вкусов и мебелен: 

В структурата на предприятията основна част заемат микропредприятията – над 

92% от общия брой предприятия, като промяната в техния брой е нарастване.  

Броят на малките предприятия, които осигуряват заетост на 10 – 49 лица е около 

50 през 2020г. Средните и големи предприятия, които осигуряват заетост на над 50 

лица е общо 6.  

Най-голям е броят на предприятията в сектор търговия, на следващо място по 

брой са регистрираните в сектор селско и горско стопанство, следвано от сектор 

хотелиерство и ресторантьорство, преработваща промишленост.  

По показател брой заети лица, основно място заема сектор преработваща 

промишленост.   

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.  „Дендрит” ООД-Червен бряг 

Изработване и възстановяване на елементите на горното строене на 

железния път. Основният предмет на дейност е: заваряване на релси, 

възстановяване и репроизводство на стрелкови елементи, изработване 

на специализирани наставни връзки, преходи между различни типове 

релси, лепени изолирани настави, крепежни елементи за горното 

строене на железния път.  

3.  „Ивена“ АД, гр. Червен бряг 
Производство и монтаж на строително оборудване - бетонови възли, 

силози, рециклиращи установки за отпадни води; 

4.  „Боряна“ АД, гр. Червен бряг 
Производство на горни дамски и мъжки трикотажни облекла. 

Продукцията е изключително за външния пазар; 

5.  „Ретекс“ АД, гр. Червен бряг 

Производство на нетъкани текстилни материали тип Маливат, 

геотекстили, хидроизолационни мушами, подложен плат за подово 

покритие, кърпи за бърсане, топла вата, прежди за ръчно плетиво, тип 

Мохер, и производство на пълнежи за дюшеци, юргани, възглавници; 

6.  „ТекстилКо“ ООД, гр. Червен бряг 

Частна производствена фирма за изработка на спортни облекла, 

предназначени за износ, с едноличен собственик „Фанко“ АД 

(Република Гърция); 

7.  „Тера“ АД, гр. Червен бряг Производство и търговия с тухли, производство на уникални 
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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; 

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

9.  „Политрейдинг“ ООД, с. Глава 
Преработка на зеленчуци - консервена фабрика за зеленчукови, 

плодови, зеленчуково-местни консерви; 

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

пазар; 

11.  
„Търговия на едро“ ЕАД, гр. Червен 

бряг 
Едрова търговия; 

12.  ЕТ „Ценков 64“ Петьо Ценков 

Рибовъдство (от 2005г. – под наем рибарник в с. Горник (площ 100 

дка) и го зарибява с шаран, толстолоб, 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 толстолоб, бял амур и сом и е пуснат за спортен риболов; 

13.  „ВВС пласт“, гр. Червен бряг 
Производство на алуминиева и ПВЦ дограма, щори, решетки и 

извършва строително-ремонтни дейности; 

14.  
„Тачева - Комерс“ ЕООД, гр. Червен 

бряг 
Дистрибутор на захарни изделия (сладки); 

15.  
ЕТ „Цветан Върбанов“, гр. Червен 

бряг 

Изкупуване и обработка на земеделски земи – отглежда 

висококачествени зърнени култури; 

16.  „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.  

17.  
СД „Сирена - Пешев и сие“, 

гр. Червен бряг 

Мокро боядисване на едрогабаритни метални изделия по класически 

начин; 

18.  „Бимбо“ 2007, гр. Червен бряг 
Производство и търговия на бебешко и детско бельо, комплекти за 

изписване, спално бельо, възглавници, горен трикотаж, хавлии; 

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

20.  
„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; 

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

22.  
„Ескусиана 96“ ООД, гр. Червен 

бряг 
Месо и местни продукти; 

23.  
„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; 

24.  
„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; 

25.  
„Строй Комерс – Елеонора Спасова“ 

ЕТ, гр. Червен бряг 
Строително-ремонтни услуги; 

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

27.   „Пипра“ АД, гр. Червен бряг 
Производство на мебели - кухненски мебели и обработка на плочи от 

леки дървесни частици; 

28.  
“Пътно поддържане – Телиш” 

ЕООД, с. Телиш 
Строителна фирма; 

29.  “Мавлина” ООД, с. Телиш Производство на дрехи за вътрешния и външния пазар; 
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30.  
Складова база на “Булгартабак” - 

Плевен, с. Телиш 
Складова база; 

31.  
Дърводелска фабрика “Метида”, 

с. Чомаковци 
Изработка на дограма, кухненски мебели и др.; 

32.  „ПИОНЕР“ АД, гр. Койнаре 
Производство на спортни облекла, продукцията е изключително за 

външен пазар (Франция, Италия, Испания и САЩ); 

33.  „359“ ООД, гр. Койнаре 
Дружество с 50% английско участие, специализирано за 

производство на дамска конфекция, предимно за външен пазар; 

34.  „ТРАНС ОЙЛ“ АД, гр. Червен бряг Превоз на пътници и товари с автобусен и автомобилен транспорт; 

35.  „ТОНИКС-96“ ООД, с. Чомаковци Цех за преработка на месо и производство на месни изделия; 

36.  
СД „Крум Савчев и сие“, с. 

Чомаковци 
Производство на захарни изделия; 

37.  “Кондор и сие”, гр. Червен бряг 
Мелница - произвежда висококачествени брашна, макаронени и 

тестени изделия, десертно нишесте; 

38.  
„БРАТЯ МИХОВИ“ ООД, гр. 

Червен бряг 
Производството на бетон и варови разтвори; 

39.  
„ВИАСТРОЙ /2002“ ООД, гр. 

Червен бряг 
Строителна фирма; 

40.  
ЕТ „Емил Байрактаров“, гр. Червен 

бряг 
Шивашка дейност; 

41.  
ЕТ „Румен Цветков /Нели/ Комерс“, 

гр. Червен бряг 
Шивашка дейност; 

42.  „Калинел” ЕООД-Червен бряг 

Основана през 1994 година в гр. Троян със сто процента частен 

капитал. Фирмата стартира дейността си с производство на вата за 

мебелната и шивашката индустрии. днес е водещ производител на 

възглавници за спане, декоративни възглавници, калъфи за матраци и 

матрак-протектори, завивки, като също така продължава и разширява 

производството на полиестерна вата. Притежава производствена 

площ от около 36 000 кв.м. Има производствена база и в Червен бряг; 

43.  „Кремис 09” ЕООД - Койнаре 

Производството на облекла и посредничество между чуждестранни 

бизнес партньори и различни производители в България. 

Производството на връхни облекла като шлифери, якета, палта от 

кашмир, варена вълна, полиестер, непромокаеми материи, вълна и 

други; 

44.  „Вижън 2011” ООД - Червен бряг Производство на бетон и бетонови изделия и бетонови смеси; 

45.  ЕТ ”Виола”- Койнаре Производство на млечни продукти; 

46.  ЕТ ”Анатоли Иванов” - Червен бряг Добив на инертни материали; 

47.  
ИТТ АВСТРИЯ - ПРОИЗВОДСТВО 

ЕООД 

Предприятието е експортно ориентирано, с основен предмет на 

дейност – производство на машини за селското и горското 

стопанство. Основните продукти в портфолиото включват: 

транспортни и железни ленти, товарачи за комунални и 

селскостопански машини, както и резервни части за тях; 

 

III.1.12. 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.  

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), 

зърнено-фуражни, фуражни (царевица) и технически (слънчоглед, тютюн). Сред 

овощните дървета най-отглеждани на територията на общината са – орехи, сливи, 
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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 в сектор (говедовъдство, свиневъдство, 

птицевъдство). 

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. 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. 

III.1.13. Туризъм 

Туризмът в община Червен бряг е слабо развит, като стопански отрасъл, въпреки 

наличието на природни дадености и исторически паметници. Капацитетът на 

материално-техническата база не е голям, като са регистрирани само 2 хотела. 

Потенциал за развитие на този отрасъл има в малките населени места на общината, 

които съчетават благоприятни климатични условия, природно-географско положение. 

Към 2018г. на територията на общината легловата база възлиза на 105 легла, 4 места за 

настаняване. В последните години в общината все повече се забелязва тенденцията за 

намаление на броят на туристите. 

Средства за подслон в община Червен бряг 

Година 
Средства 

за подслон 
Легла 

Реализирани 

нощувки 

Пренощували 

лица 

Приходи от 

нощувки 

2014 3 94 7 355 2 688 139 548 

2015 4 105 5 663 2 308 147 621 

2016 4 105 4 434 2 556 128 149 

2017 4 105 2 919 2 113 97 383 

2018 4 105 4 971 3 387 122 707 

*Източник: План за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027г. 

Община Червен бряг има богати туристически ресурси – природни и културно-

исторически забележителности, които имат потенциал да бъдат развити, но затова е 

необходимо привличане на източници на финансиране в туристическата сфера на 

средства от европейските структурни фондове, както и подпомагане на развитието на 

малкия и среден туристически бизнес. 

Община Червен има потенциал за развитие на туризма - неолитните селища на 

Телиш, тракийските поселения в Чомаковци и Пипра, Зентокурту, римските градове 

при Реселец и Чомаковци, пътищата, мостовете, византийските крепости - едно минало, 

което придава уникалния дух на селищата. 
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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. 

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; 
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IV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗИТЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПРОГНОЗИ ЗА 

КОЛИЧЕСТВОТО И СЪСТАВА 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. 

Основните изводи от анализа на състоянието относно отпадъците са 

следните: 

Битови отпадъци 

• Основните източници на битови отпадъци, приблизително 90% е населението 

и около 10% от търговски, административни, социални, фирмени и други 

подобни обекти; 

• Нормата на депониране в годините 2016-2020г. нараства, като за 2019г. и 

2020г. се запазва една и съща. През 2018г. за община Червен бряг са 

депонирани 260,76 кг/жител/година битови отпадъци срещу 

249 кг/жител/година средно за страната; 

• Нормата на натрупване нараства в периода 2016 – 2018 година, когато достига 

290,07 кг/ж/година след което се отчита тенденция на намаляване. При 

сравнение на нормата на натрупване за 2018г. за населени места с население 

от 3000 до 25000 жители в националния план - нормата на натрупване за 

2018г. е 346 кг/ж/година. Забелязва се, че в община Червен бряг за същата 

година нормата на натрупване е значително по-ниска; 

• Количеството на общо образуваните битови отпадъци за периода 2016-2018г. 

следва тенденция към покачване, след което в периода 2019-2020г. следва 

тенденция към намаление. Аналогична е тенденцията при директно 

депонираните битови отпадъци в община Червен бряг; 

• Депонирането, като метод за обезвреждане на отпадъците е с най-голям 

относителен дял в третирането на битовите отпадъци в община Червен бряг; 

• 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 „инертни” – 25,44%, последвани от „градински 

отпадъци” – 17,85% и „хранителни отпадъци” – 12,64%; 

- Висок е делът на „градинските отпадъци” – 17,85%, а на „дървесните 

отпадъци” е 3,46%, което е показателно, че населението не ги събира 

разделно, 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 компостери и въвеждане на разделно събиране на „зелени” отпадъци на 

обособени за целта площадки с последващо компостиране на площадката 

за компостиране на „зелени” отпадъци, разположена на РЦУО-Луковит; 
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- Делът на отпадъците от „хартия” - 8,65%, „картон” - 5,74%, 

„пластмаса“ - 9,83%, „стъкло“ - 5,57% и „метали“ – 1,86% е 

показателен, че въпреки въведената система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки (разделно събиране има в гр. Червен бряг, гр. 

Койнаре, с. Рупци, с. Радомирци, с. Телиш, с. Чомаковци, с. Горник, 

с. Глава), 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, напр. поради 

недостатъчната му информираност или неизградено съзнание за 

разделното събиране на тези отпадъчни потоци с цел рециклиране и 

оползотворяване. Предотвратяване на депонирането на тези потоци 

отпадъци и рециклирането им, ще бъде постигнато чрез изграждането на 

инсталация за сепариране 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, 

налага необходимостта от разширяване обхвата на системата, чрез 

включване на останалите населени места в общината, както и въвеждане на 

практики за разделно събиране на биоразградими отпадъци; 

• В общината на територията на гр. Червен бряг, гр. Койнаре, с. Рупци, 

с. Радомирци, с. Телиш, с. Чомаковци, с. Горник, с. Глава 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 с „Екопак България” АД за сътрудничество в 

областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки, относно 

изграждане и управление на система за разделното им събиране; 

• За периода 2016-2020г. общото количество на разделно събраните отпадъци 

от опаковки (хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали) възлиза на 

50,108 т, от които: хартиени и картонени опаковки – 9,801 т; пластмасови и 

метални опаковки – 12,467 т и стъклени опаковки – 27,840 т; 

• Общината е сред общините които не изпълняват целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от 

Закона за управление на отпадъците, като процента на рециклиране на 

отпадъците от опаковки - хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал, от общо 

генерираните отпадъци от опаковки за 2018г. в община Червен бряг е 10%; 

• Общината е сред общините които изпълняват целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от 

Закона за управление на отпадъците. Община Червен бряг е постигнала 68% 

от целта за намаляване на депонираните биоразградими битови отпадъци за 

2018г.; 

Утайки от ПСОВ – няма изводи 

Строителни отпадъци 

• 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. След рекултивацията на старото 

депо управлението на строителните отпадъци е проблем в община Червен 

бряг и изисква спешни мерки;  
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• 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; 

Основните изводи от анализа и оценката на действащото национално 

законодателство по управление на отпадъците и стратегическите/програмните 

документи в контекста на правата и задълженията на общините са следните: 

• Европейските стратегически документи от последните години променят 

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

екологосъобразно управление на отпадъците като ключов фактор за опазване 

на околната среда, към политика на предотвратяване на тяхното образуване и 

включването им в икономическия цикъл, основан на „кръгова икономика“. 

Този подход цели прекъсване на връзката между икономическия растеж и 

генерирането на отпадъци, вредящи на околната среда и създаващи риск за 

човешкото здраве; 

• 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; 

Основните изводи от анализа и оценката на прилагането на 

законодателството по управление на отпадъците на местно ниво са следните: 

• Общината е обезпечена с програмни и нормативни документи, които са 

хармонизирани с националното законодателство; 

• Нормативната уредба в община Червен бряг („Наредба за управление на 

отпадъците на територията на община Червен бряг“) създава 

необходимите условия за прилагане на националното законодателство в 

областта на управление на отпадъците и отговаря на минималните изисквания 

на чл. 22 от ЗУО; 

• Нормативната уредба на общината, 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 областта на управление на отпадъците; 

Основните изводи от анализа на дейността на Регионалното сдружение за 

управление на отпадъците са следните: 

• Положителни са резултатите от дейността на РСУО, като е въведен 

регионален подход за управление на отпадъците в община Червен бряг, 

регион за управление на отпадъците - Луковит; 

• Активността на участие на общините в заседанията на Общите събрания на 

РСУО е много висока, като почти всички общини участват редовно в 

заседанията; 

• Наблюдава се висока степен на единомислие на общините при вземането на 

решения от РСУО; 
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Основните изводи от анализа и оценката на институционалния капацитет в 

т.ч. прилагане на контролните функции съгласно националното законодателство 

и местните нормативни актове са следните: 

• Община Червен бряг има опит и достатъчен административен капацитет, 

относно разработването на нормативни актове и програми; 

• Организацията на дейността и функционалните задължения на 

административните звена в общинската администрация на община Червен 

бряг е ясно определена в „Устройствен правилник за дейността, 

структурата и организацията на работа в общинска администрация – 

Червен бряг за периода 2019-2023г.”; 

• Регламентирани и разграничени са функциите, както и отговорностите и 

задълженията на Общинската администрация по управление на отпадъците в 

местната нормативна уредба, не се забелязва припокриване както в 

хоризонтален, така и във вертикален аспект; 

• Заместник-кметът по териториално и селищно устройство, екология, 

обществени поръчки, програми и проекти - ръководи, организира и 

контролира дейностите на отдел „Териториално и селищно устройство“ от 

Специализираната администрация, което е административното звено, 

отговорно за дейностите по управление на отпадъците в общината; 

• Общината има създадено специализирано звено инспекторат, което 

осъществява контролни функции – както във връзка със спазване на 

националната и общинската нормативна уредба за отпадъците, така и по 

изпълнение на други общински наредби; 

• 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; 

• 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; 

Направени са следните основни изводи от анализа и информацията за 

замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъците и осъществени 

мерки за тяхното възстановяване: 

• В общината се осъществява контрол за предотвратяване използването на 

закритите локални замърсявания, както и възникването на нови; 

• Всички съществуващи сметища, разположени на територията на община 

Червен бряг са с преустановена експлоатация и са почистени; 
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• От м. април 2016г. смесените битови отпадъци от населените места в 

общината се депонират на РЦУО-Луковит; 

• Община Червен бряг е подписала Договор №13697/03.09.2020г. с 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС) за финансиране на техническата рекултивация по проект 

„Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“. През м. декември 

2020г. е изпълнена техническата рекултивация по проекта за закриване на 

старото депо. Към ноември 2021 г. е изпълнена биологична рекултивация – 

първа година; 

Основните изводи от анализа и оценката на въведените схеми за 

управление на отпадъците на принципа на „Отговорност на производителя” и 

„Замърсителят плаща” са следните: 

• На територията на община Червен бряг е създадена добра организация по 

отношение събирането на битови отпадъци, събират се разделно МРО – 

отпадъци от опаковки, отработени масла, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, ИУМПС, 

както 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 опаковки, отработени масла 

НУБА, ИУЕЕО, ИУГ, ИУМПС), като общината е сключила договори за 

сътрудничество с организации по оползотворяване; 

Основните изводи от анализа на инфраструктурата и техническите 

възможности за третиране на отпадъците са следните: 

• Третирането на битовите отпадъци генерирани на територията на община 

Червен бряг се осъществява от м. април 2016. чрез регионален принцип на 

РЦУО – Луковит, общината е обезпечена със съвременна инфраструктура за 

управление на битови отпадъци, ЕГО, зелени отпадъци с цел тяхното 

оползотворяване и екологосъобразно обезвреждане, като регионалната 

система Луковит, разполага със съоръжения в експлоатация, които покриват 

само дейностите по депониране и оползотворяване на биоотпадъци; 

• Понастоящем 24% от капацитета на клетка 1 е запълнен, като остатъчния 

активен капацитет е 125 870 тона. За периода на Програмата за управление на 

отпадъците община Червен бряг няма да се нуждае от нова инфраструктура за 

депониране на отпадъци; 

• Общината е изпълнила задължението си по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, като е 

осигурила инфраструктура за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата, сключен е договор с фирма „Палмекс-03” ЕООД, 

гр. Червен бряг за осигуряване на площадка за предоставяне на разделно 

събиране на отпадъци от домакинства. 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, 
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негодни за употреба батерии, излезли от употреба електрически уреди, 

опасни отпадъци, обемисти едрогабаритни отпадъци и други видове отпадъци 

от домакинствата. На площадката се извършва предаване на отпадъци от 

черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер от физически лица, ИУГ и 

ИУМПС; 

• Изискванията към площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, 

пластмаса и стъкло са регламентирани в „Наредба за управление на 

отпадъците на територията на община Червен бряг“; 

• За извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на 

смесените битови отпадъци община Червен бряг е обезпечила необходимите 

съдове за събиране така, че да се обхване 100% от населението на Общината и 

е осигурена необходимата честота на извозване, с която не се допуска 

препълване на контейнерите. Сметовозните коли са собственост на фирмата, 

изпълнител на договора за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите 

отпадъци от населението; 

• На територията на общината няма отделни съдове за събиране на пепел и 

сгурия през отоплителния сезон; 

• Общината е обезпечена с необходимите контейнери за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки, като са обхванати гр. Червен бряг, гр. Койнаре, 

с. Рупци, с. Радомирци, с. Телиш, с. Чомаковци, с. Горник, с. Глава; 

• 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; 

• Общината не е обезпечена с инфраструктура за строителни отпадъци, поради 

което е необходимо да организира изграждане на инсталация за селективно 

разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и производство на рециклирани строителни материали; 

Основните изводи от анализа на приложените мерки и съществуващи 

практики по предотвратяване образуването на отпадъците са следните: 

• 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. 

Общинска администрация Червен бряг е присъединена към Единния модел за 

заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги 

с разработени и публикувани 137 броя електронни форми за електронни 

административни услуги на сайта на общината; 

• Община Червен бряг изпълнява проект BG16M1OP002-2.009-0080-C01 

„Демонстрационен проект за намаляване на количеството депонирани 

отпадъци чрез подготовка за повторна употреба“, финансиран по процедура 

BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта 

на управлението на отпадъците“. Проектът е за създаване на център за 

поправка и повторна употреба на стоки, като удължаването на жизнения 

цикъл и повторната употреба на стоки и продукти е мярка, която води пряко 

до намаляването на количеството образувани отпадъци; 

• Общината Червен бряг е въвела и изпълнява мерки по предотвратяване 

образуването на отпадъци, като част от общинската политика за ефективно 

използване на ресурсите, като е сключила договор с „Текстилна 
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организация“ АД, гр. София за организиране на система за разделно събиране 

на отпадъци от обувки и текстил; 

• Създаването на партньорства между институциите, бизнеса и научните среди 

за минимизиране на отпадъците и ресурсна ефективност е добра практика, 

която е подходящо да се насърчава; 

• Продажбата на стоки в насипно състояние или в контейнери/буркани/кутии за 

многократна употреба, напр. стъклени, е добра практика, която може да се 

организира съвместно както с търговски вериги, така и с отделни магазини и 

производители в община Червен бряг; 

Основните изводи от анализа на икономическите инструменти и стимули в 

областта на управлението на отпадъците и ефективността от действието им са 

следните: 

• Общината е предоставила възможност на лицата да заплащат такса БО на 

основа на количеството генерирани отпадъци, а в случаите, когато това е 

невъзможно - на основа на данъчна оценка на имота; 

• В община Червен бряг се следва 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 не 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, а напротив домакинствата са платили 

по-голям дял от таксата в сравнение с юридическите лица за периода 2016-

2020г.; 

• През периода 2016-2020г. 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”, с изключение на 2019г. 

когато е налице висока събираемост от 102,57%; 

• За 2018г. за средните общини в страната (10-50 хил. жители) делът на 

средствата платени от бизнеса е 60,5%, а делът от домакинствата е 39,5%. За 

страната за 2018г. делът на средствата платени от бизнеса е 69,2%, а от 

домакинствата е 30,8%. В община Червен бряг за 2018г. делът на средствата 

платени от бизнеса е по-нисък спрямо средното за страната и по-нисък 

спрямо средни общини в страната (с население 10-50 хил. жители). За 2018 г. 

в община Червен бряг делът на средствата платени от домакинствата е по-

висок спрямо средното за страната и по-висок спрямо средни общини в 

страната (с население 10-50 хил. жители); 

Основните изводи от анализа на финансовите потоци по управление на 

дейностите с отпадъците са следните: 

• За 2018г. разходите за управление на отпадъците са 36,90 лв./ж., които са 

много по-ниски от средните за страната и за средни общини (10-50 хил. 

жители) и 179,85 лв./тон, които са по-високи за средните за страната и за 

средни общини (10-50 хил. жители) за същата година; 

• За годините 2016-2020г. в община Червен бряг, 0,37% от експлоатационните 

разходи се ползват за закупуване на съдове за съхраняване на битови 

отпадъци, 49,42% за сметосъбиране и сметоизвозване, 37,23% за поддържане 
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и експлоатация на депа за ТБО (вкл. отчисленията по ЗУО) и 12,98% за 

почистване на територии предназначени за обществено ползване. През 2016г. 

и 2020г. не са предвидени разходи за съдове за съхраняване на битови 

отпадъци; 

• Община Червен бряг изразходва повече средства през годините за управление 

на отпадъците отколкото събира такива от такса „битови отпадъци“; 

• Главните източници за финансиране на оперативните разходи за управление 

на битовите отпадъци са постъпленията от такса за битови отпадъци, 

реализирани от общината; 

• Установи се, че се сепарира много малко количество материал за рециклиране 

– стъкло, пластмаса, метал, хартия и картон от цветните контейнери. 

Останалото количество се транспортира за депониране от ООп на 

регионалното депо Луковит, а такса депониране се заплаща от общината. 

Принципно това е отпадък, който след като е постъпил в контейнерите за 

разделно събиране би следвало да се отнася като отпадък, собственост на 

организацията по оползотворяване, за третирането на който се събира и 

ползва продуктова такса от производителите и депонирането следва да се 

заплаща от тях; 

• Не е ясен начина на удостоверяване при депониране относно количествата 

отпадъци, които постъпват от ООп и се заплащат от община Червен бряг; 

Основните изводи от анализа на организационните схеми за информиране 

на обществеността по въпросите на управление на отпадъците 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; 

• 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; 

• Информационните кампании на общинско ниво се провеждат много 

ограничено, а не на основата на комуникационна общинска стратегия за 

информиране на обществеността по въпросите за управление на отпадъците; 

• Няма нито една кампания, проведена от ООп на територията на Червен бряг; 
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V. SWOT АНАЛИЗ (АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ 

СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ В ПРОЦЕСА НА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) 

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 Червен 

бряг показва посочените по-долу резултати. 

V.1. Достижения и силни страни 

• Разработени стратегически за общината планове и нормативни документи в 

сектор управление на отпадъците; 

• Изграден административен капацитет; 

• Въведен е регионален принцип на управление на отпадъците – община 

Червен бряг участва в Регионалното сдружение за управление на отпадъците - 

регион Луковит.  

• Общината е обезпечена със съвременна инфраструктура за екологосъобразно 

управление на битовите отпадъци, на РЦУО-Луковит са обособени: 

o площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО; 

o площадка за компостиране на „зелени“ отпадъци; 

o център за рециклиране (ЦР) за разделно събиране на отпадъци за 

рециклиране и опасни отпадъци от бита; 

• Системата за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци обхваща 

всички населени места на община Червен бряг; 

• Общината прилага 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, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, ИУМПС и отработени масла; 

• Разширен е обхвата на въведената система за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки, като освен територията на гр. Червен бряг са обхванати и други 

населени места - гр. Койнаре, с. Рупци, с. Радомирци, с. Телиш, с. Чомаковци, 

с. Горник, с. Глава; 

• Осигурена е площадка по чл. 19, ал.3, т.11 от ЗУО за безвъзмездно предаване 

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

отпадъци, опасни отпадъци;  
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• Старото общинско депо е рекултивирано; 

• Предоставена е възможност на лицата да заплащат такса „битови отпадъци“ 

въз основа на количество генерирани отпадъци;  

• Обществеността участва при вземане на решения, свързани с управление на 

отпадъците – процедури по ОВОС, публични обсъждания, предоставяне на 

информация по интернет чрез сайта на общината;  

V.2. Проблеми и слаби страни 

• Не се прилагат целенасочени мерки и стимули, които да допринесат за 

предотвратяване образуването на отпадъци; 

• Не е въведена система за разделно събиране на хранителни и кухненски 

отпадъци от домакинствата, ресторантите и заведенията за обществено 

хранене на територията на общината; 

• В обхвата на РСУО Луковит липсва инсталация за третиране на строителните 

отпадъци, с цел тяхното повторно използване; 

• В обхвата на РСУО Луковит липсва сепарираща инсталация за отпадъци с цел 

рециклиране и последващо оползотворяване; 

• Не е установена практика за налагане законодателството на местно ниво чрез 

ефективен контрол и санкции в сектор управление на отпадъците; 

• Налице е недостатъчна информираност и стимули за населението и бизнеса, 

които да осигурят активното му включване в системата на общината за 

разделно събиране на битовите отпадъци; 

• Липса на подготовка за дейности за насърчаване на принципите за кръгова 

икономика и разбирането и оползотворяването на отпадъците като ресурси; 

• Няма изградена мониторингова система, която да отчита удовлетвореността 

на обществеността и заинтересованите лица от резултатите, свързани с 

дейностите и услугите по управление на отпадъците;  

V.3. Възможности 

• Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите, 

свързани с ефективното управление на отпадъците; 

• Значителна промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразното 

и ефективно управление на отпадъците; 

• Разрастване на пазара на суровини от рециклируеми отпадъци както в 

рамките на ЕС, така и в региона; 

• Изграждане на единна интегрирана информационна система за управление на 

отпадъците в РЦУО – Луковит – на регионално ниво; 

• Нови ефективни технологии, позволяващи рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците; 

• Въвеждане на система за управление на биоразградими отпадъци;  

• Засилен институционален и граждански контрол за предотвратяване 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци; 

• На регионално ниво - кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда 

2021-2027“ за изграждане на сепарираща инсталация за отпадъци на РЦУО-

Луковит (община Червен бряг е член в „Регионално сдружение за управление 

на отпадъците – регион Луковит“); 
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V.4. Заплахи 

• Слаба покупателна способност на домакинствата и трудност на 

нискодоходните групи да отделят допълнителни средства за услуги и 

дейности, свързани с управление на отпадъците;  

• Необходимите публични инвестиции за управление на отпадъците съобразно 

нормативните изисквания и достигане на набелязаните цели са значителни; 

• Значително увеличение на разходите за управление на битови отпадъци и 

необходимостта за повишаване на такса за битови отпадъци за населението; 

• Липса на подготовка за преминаване към кръгова икономика; 
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VI. ПРОГРАМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2028Г. 

Отправна точка за определяне на стратегическите цели за управление на 

отпадъците за периода до 2028г. на община Червен бряг са: 

• целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективно 

използване на ресурсите, респективно предвижданията на Националния план 

за управление на отпадъците 2021-2028г.; 

• направените изводи и препоръки от извършените анализи на текущото 

състояние на управлението на отпадъците на територията на община Червен 

бряг и прилаганата политика в сектор управление на отпадъците на 

територията на общината; 

• SWOT анализа на управление на отпадъците; 

Генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на 

отпадъците е: „Общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на 

управление на отпадъците във всички процеси и нива“. 

Постигането на главната стратегическа цел е залегнало, като приоритет в 

настоящата програма. 

Стратегически цели 

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 2021-2028г.“. 

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа 

цел и съответстващите на тях програми от мерки са представени на следващата таблица. 

Стратегически цели Програма/подпрограма 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие 

на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на 

повторното им използване 

• Програма за предотвратяване 

образуването на отпадъци  с  

• Подпрограма за предотвратяване на 

образуването на хранителни отпадъци 

Цел 2: Увеличаване на количествата на 

рециклираните и оползотворени отпадъци 

• Програма за достигане на целите за 

подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци 

• Програма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради 

• Програма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на МРО с 

• Подпрограма за управление на 

опаковките и отпадъците от опаковки 

Цел 3: Намаляване на количествата и на 

риска от депонираните битови отпадъци и 

други 

• Програма за намаляване на количествата 

и на риска от депонираните битови 

отпадъци и други 
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Целите на Програма за управление на отпадъците на община Червен бряг за 

периода 2021-2028г. са в синхрон с целите на Националния план за управление на 

отпадъците 2021-2028г. 

В рамките на настоящата ПУО са разработени седем програми/подпрограми с 

предложени конкретни целенасочени мерки и комбинацията им във времето ще доведе 

до постигане изпълнението на набелязаните цели на всяка от подпрограмите, така и на 

трите стратегически цели. 

Посочените подпрограми съдържат както инвестиционни мерки, така и 

неинвестиционни – „меки“ мерки. Инвестиционните мерки съгласно НПУО 2021-2028г. 

включват основно изграждането на инфраструктура, съдове, транспортни средства, 

компостери и др. „Меките“ мерки включват дейности като нормативни промени; 

назначаване на служители; обучение на служители; изготвяне на анализи; подготовка 

на проекти; разработване на методики, инструкции и др. административни актове; 

изпълнение на контролни дейности; провеждане на информационни кампании; 

разработване и внедряване на информационни системи и др. 

Инвестиционните мерки за община Червен бряг в рамките на времевия период 

на Програмата са: биологичната рекултивация с последващ мониторинг и 

следексплоатационни грижи на старото депо в община Червен бряг, участие в 

изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци на РЦУО-Луковит, съдове и 

транспортна техника за хранителни отпадъци, закупуване на компостери, инсталация за 

строителни отпадъци; изграждане на площадки за зелени и строителни отпадъци;   

Предвижда се и обособяване на специализирани площадки в град Червен бряг и 

села в общината за разделно събиране на зелени и строителни отпадъци от домакинства 

и транспортиране за последващо оползотворяване в РЦУО и/или до предвидена за 

изграждане инсталация за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци и производство на рециклирани строителни 

материали.  

Въвеждане на разделно събиране на биоразградимите хранителни отпадъци с 

възможно финансиране по ОПОС 2021-2027г. за закупуване на съдове и 

специализирана транспортна техника за оползотворяване в регионалната система – 

РЦУО Луковит.  

Реализация на проект за управление на строителните отпадъци, генерирани на 

територията на община Червен бряг - с участие в процедура за финансиране и 

изпълнение на проекти за системи, съоръжения и инсталации за селективно 

разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за 

производство на рециклирани строителни материали, предвидена в рамките на ОПОС 

2021-2027г.  

Неинвестиционните мерки включват разнообразни дейности, основно свързани с 

укрепване на административния капацитет, внедряване на интегрирана информационна 

система за управление на отпадъците, подготовка на проекти, провеждане на 

информационни кампании и др. 

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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Стратегическа цел 1: 

 

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на 

повторното им използване 

 

 

 

VI.1. Програма за предотвратяване образуването на отпадъци 

 

VI.1.1. Въведение 

Управлението на отпадъците трябва да се усъвършенства непрекъснато и да се 

превърне в устойчиво управление на материалите с цел да се опазва, съхранява и 

подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се 

гарантира разумното и ефективно използване на природните ресурси, да се насърчават 

принципите на кръговата икономика, и да се намалява зависимостта на ЕС и на 

държавите членки от вносни ресурси, като по този начин се осигуряват нови 

икономически възможности и дългосрочна конкурентоспособност.  

Предотвратяването на образуването на отпадъци има ключова роля за постигане 

на генералната цел и е основен приоритет. За постигането на този приоритет 

Директива(ЕС) 2018/851 от 30 май 2018г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО 

относно отпадъците отделя специално приоритетно място на политиките по 

предотвратяване на отпадъците, като насочва вниманието към следните основни 

аспекти: 

• Предотвратяването на отпадъци е най-ефикасният начин за подобряване на 

ресурсната ефективност и за намаляване на въздействието на отпадъците 

върху околната среда. Поради това е важно държавите членки на ЕС да 

предприемат подходящи мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, 
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да наблюдават и оценяват напредъка в прилагането на такива мерки. Като 

част от тези мерки държавите членки следва да подпомагат иновативни 

модели на производство, търговия и потребление, които намаляват наличието 

на опасни вещества в материалите и продуктите, които насърчават 

увеличаването на продължителността на живота на продуктите и повторната 

им употреба, включително чрез създаване и подкрепа на мрежи за повторна 

употреба и за ремонт и схемите за обратно изкупуване и връщане за повторно 

пълнене, както и като стимулират повторното производство, обновяването и, 

по целесъобразност, повторната употреба на продуктите и платформите за 

споделяне; 

• Насърчаването на устойчивостта при производството и потреблението може 

да допринесе съществено за предотвратяването на образуването на отпадъци 

(ПОО). Държавите членки следва да предприемат мерки, за да осведомят 

потребителите за този принос и да ги насърчават да допринасят по-активно за 

подобряване на ресурсната ефективност. Като част от мерките за намаляване 

на образуването на отпадъци, държавите членки следва да включат постоянни 

комуникационни и образователни инициативи за повишаване на 

осведомеността по въпросите на предотвратяването на образуването на 

отпадъци и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, поставянето на 

количествени цели и, по целесъобразност, предоставянето на подходящи 

икономически стимули за производителите; 

• Някои суровини са от голямо значение за икономиката на Съюза и 

снабдяването с тях е свързано с голям риск. С оглед на сигурността на 

доставките на тези суровини и в съответствие с инициативата за суровините, 

установена от Комисията, в нейното съобщение от 4 ноември 2008г. относно 

„Инициатива за суровините: посрещане на нашите основни потребности от 

растеж и работни места в Европа“ и целите и целевите стойности на 

Европейското партньорство за иновации в областта на суровините, държавите 

членки следва да предприемат мерки за насърчаване на повторната употреба 

на продукти, съдържащи значително количество суровини от изключителна 

важност, с цел предотвратяване на превръщането на тези материали в 

отпадъци; 

Целенасоченото и ефективно планиране на политиките за предотвратяване на 

отпадъците може да се осъществи, чрез разработване на програми за предотвратяване 

на отпадъците на различни териториални и организационни равнища. 

VI.1.2. Определение и място в йерархията за управление на отпадъците на 

предотвратяването на образуването на отпадъците 

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”. 

Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО въвежда йерархия на 

управлението на отпадъците. Тя е крайъгълен камък на законодателство и политиката 

относно отпадъците. Тази последователност определя приоритетния ред на това какво 

представлява най-добрата възможност за околната среда в законодателството и в 

политиката относно отпадъците. Спазването на йерархията на управление на 

отпадъците гарантира най-високо ниво на съответствие с европейските документи за 

ефективно използване на ресурсите и кръгова икономика, поради което следва да се 

насърчава по всякакъв начин. Йерархията задава пет възможни начина за институциите, 
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бизнеса и домакинствата за справяне с отпадъците и дава приоритет на мерките в 

следната последователност: 

a) Предотвратяване на образуването на отпадъци 

б) Подготовка за повторна употреба 

в) Рециклиране 

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

д) Обезвреждане (контролирано депониране, изгаряне без оползотворяване на 

енергията и др.). 

Предотвратяването на отпадъци има най-висок приоритет в йерархията на 

управление на отпадъците. 

Предотвратяването на образуване на отпадъци е определено в Член 3, точка 12 

от РДО, респективно в §1, точка 28 от ДР на ЗУО, като: “Мерките, взети преди 

веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява: 

• количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 

продуктите или удължаването на жизнения им цикъл; 

• вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве; или 

• съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите”. 

Най-общо, предотвратяване на образуването на отпадъци означава да не 

възникват отпадъци, тъй като веднъж възникнал, отпадъкът не изчезва, а само се 

променя като вещество чрез депонирането, изгарянето, рециклирането. Различните 

начини за третиране на отпадъците винаги са свързани с натоварвания за околната 

среда. Дори и чрез най-съвременните технологии при изгарянето възникват емисии 

и/или остатъчни вещества, които трябва да се складират. Всяко депониране е намеса в 

природата, като при това не могат изцяло да се изключат вредни въздействия върху 

околната среда. В най-добрия случай отпадъците се оползотворяват, но дори и в този 

случай възникват натоварвания поради употребата на енергия и вода. Поради това най-

адекватното противодействие на проблемите с отпадъците са действията преди 

образуването на отпадъци, а именно предотвратяването на тяхното образуване. 

Имайки предвид съдържанието, дадено в определението на предотвратяването 

на отпадъците и високите екологични цели, които се поставят, мотото на предходната и 

на настоящата програма за предотвратяване на образуването на отпадъците е: „Най-

полезният отпадък е този, който въобще не е възникнал!“. 

Един от ефективните начини за предотвратяване на отпадъците е „повторна 

употреба“ на продуктите, за което в РДО е дадено следното определение: „Всяка 

дейност, посредством която продуктите или компонентите, които не са отпадъци, се 

използват отново за целта, за която са били предназначени”. Повторната употреба е 

средство за предотвратяване на отпадъците и не е дейност по третиране, тъй като се 

осъществява преди продуктът да е изхвърлен/предаден като отпадък. Типични действия 

за повторна употреба са действията на домакинствата да ремонтират домакински 

електрически електроуреди, дрехи, обувки, вместо да ги предадат за подготовка за 

повторна употреба, оползотворяване или в най-лошия случай - да ги изхвърлят с общия 

битов отпадък за депониране. 

Повторната употреба следва да се разграничава от действието „подготовка за 

повторна употреба“, за което определението е следното „проверка, почистване или 

ремонт, операции по оползотворяване, посредством които продуктите или 

компонентите на продукти, които вече са предадени като отпадък/излезли от употреба 

продукти, се подготвят, така че да могат да бъдат повторно използвани без всякаква 

друга предварителна обработка". 
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Основната разлика между „повторна употреба“ и „подготовка за повторна 

употреба“ е, че в първия случай материалът или предметът не е станал отпадък, докато 

в случаите на „подготовка за повторна употреба“, въпросният материал е 

изхвърлен/предаден като отпадък/непотребен продукт и след това се ремонтира и 

обработва, за да бъде пуснат на пазара като продукт втора употреба или дарен като 

такъв. Например, ако домакинство претапицира мебели, а не ги изхвърли, това е 

действие по повторна употреба. Ако домакинството изхвърли/предаде същите мебели в 

център за подготовка за повторна употреба, мебелите се почистят и претапицират с цел 

да се продадат/подарят за да се използват отново, това е действие за подготовка за 

повторна употреба. 

Количества отпадъците, преминали действие за подготовка за повторна употреба 

се отчитат при изчисляване на целите за рециклиране на битовите отпадъци, поставени 

пред страните-членки, като право да отчитат тези количества за рециклирани има 

държавата от които са събрани съответните отпадъци, а не в държавата, в която са 

преминали операцията „подготовка за повторна употреба“ . 

VI.1.3. Участници в дейностите по предотвратяване на образуването на 

отпадъци 

За да бъдат постигнати целите за ПОО, се изисква в най-висока степен участието 

на всички групи от обществения живот и на всички нива. Основните участници в тези 

процеси са: 

• Държава 

Държавата чрез законодателната и изпълнителната власт трябва да създаде 

ефективни предпоставки и регулации за подпомагане на участниците в дейностите по 

предотвратяване образуването на отпадъци, за да изпълни задължението си съгласно 

РДО и ЗУО. За целта държавата може да предвиди в съответните нормативни актове, 

например, различни данъци и/или такси, които стимулират производства или 

потребление с по-малко отпадъци, да предвиди програми за финансово подпомагане 

прилагането на мерки за предотвратяване на отпадъците на всички нива, да въведе 

административно-регулаторни мерки, с които да се облекчи даряването на продукти, 

които биха се превърнали в отпадъци и др. Освен това по силата на чл. 49 и чл. 50 от 

ЗУО държавата трябва 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, чрез които мерки могат да се предписват мерки по предотвратяване на 

отпадъците, когато е приложимо. 

• 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 те са длъжни да изготвят програма за управление на отпадъците, чиято 

структура, цели и предвиждания отговарят на НПУО, включително за предотвратяване 

образуването на отпадъци. Общините могат да се възползват активно от различни 

програми за изпълнението на проекти за предотвратяване образуването на отпадъци, да 

организират и координират създаването и функционирането на местна общност, 

обединена около идеите за „нулеви отпадъци“, под тяхна координация да се 

осъществяват различни дарителски кампании и дейности, водещи до предотвратяване 

образуването на отпадъци. За някои общини е наложително да се повиши човешкият 

ресурс в дългосрочен план. 

 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2021 -2028г.  

70 

 

• Икономически и научни организации 

За предотвратяване на образуването на отпадъци икономическите субекти, 

подпомагани от научните среди, могат да разработят продукти и производствени 

процеси, които са екологосъобразни и с ниски нива на отпадъци и да оптимизират 

съществуващи процеси и продукти. Предлаганите на пазара продукти трябва да бъдат с 

по-дълъг живот, да са лесни за поправяне и да са произведени и търгувани без излишни 

опаковки. Тоест икономическите субекти, подпомагани от научни организации, могат 

да предприемат мерки, с които се отказват от производството на неекологосъобразни 

продукти. Засега този отказ е по-скоро доброволен и продиктуван от маркетингови или 

други съображения, но той може да стане и задължителен при разработване и влизане в 

сила на съответни закони, наредби и стандарти, например за екодизайн на продуктите. 

• Неправителствени организации 

Юридически лица с нестопанска цел, 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, 

да осъществяват проекти за информационни и образователни кампании, както на 

национално, така и на местно ниво; да организират дарителски дейности, водещи до 

предотвратяване образуването на отпадъци. 

• Домакинства 

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

образуване на много отпадъци и по този начин да принуди производителите да спрат 

или поне да намалят производството на такива стоки, например стоки, които имат 

няколко опаковки. Домакинствата могат да удължат живота на редица продукти, които 

ползват в ежедневието си чрез ремонтирането им. На сегашния етап това означава 

потребителят да има такова съзнание, че дори да е готов да понесе ограничения в 

своите „удобства”, да вложи повече усилия и време за намаляване на отпадъците. 

Освен екологичните ползи, домакинствата могат да имат и икономически ползи чрез 

спестени разходи за нови продукти. 

VI.1.4.Ползи от предотвратяване образуването на отпадъци 

Екологичните ползи от предотвратяването на отпадъците включват спестяване 

на ценни природни ресурси и свързаното с това въздействие върху околната среда от 

извличането и преработката на тези ресурси, намаляване на количеството консумирана 

енергия и емисиите парникови газове, образувани вследствие събирането, 

транспортирането и третирането на отпадъците. 

Икономическите ползи от намаляването на отпадъците са значими. За общините 

то води до намаляване на разходите в общинския бюджет. Предвид все по-високите 

изисквания на европейското и националното законодателство в сектор отпадъци и 

задълженията на общините да постигнат определени количествени цели, разходите за 

управление на отпадъците отнемат значителен ресурс от бюджета на общината. 

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

образуване на много отпадъци и по този начин да принуди производителите да спрат 

или поне да намалят производството на такива стоки, например стоки, които имат 

няколко опаковки. Домакинствата могат да удължат живота на редица продукти, които 

ползват в ежедневието си чрез ремонтирането им. На сегашния етап това означава 

потребителят да има такова съзнание, че дори да е готов да понесе ограничения в 

своите „удобства”, да вложи повече усилия и време за намаляване на отпадъците. 

Освен екологичните ползи, домакинствата могат да имат и икономически ползи чрез 

спестени разходи за нови продукти. 
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На индивидуално ниво, намаляването на отпадъците също носи икономически 

ползи, макар че в България все още те не могат да се оценят като съществени предвид 

факта, че сега прилаганият начин за определяне и заплащане на такса битови отпадъци 

не осигурява финансови стимули за населението да предотвратява и намалява 

количеството генерирани отпадъци. Заплащането на ТБО по схемата „Плащаш колкото 

изхвърляш” е икономически инструмент, който стимулира населението и бизнеса да 

намаляват генерираните от тях отпадъци, като наблюденията показват, че най-

ефективни са резултатите по отношение на биоотпадъците, вкл. хранителните и 

отпадъците от опаковки. В комбинация с други мерки и информационни кампании 

относно техники за предотвратяване на отпадъците, въвеждането на заплащане на ТБО 

според количеството допринася за намаляване на образуваните отпадъци. От своя 

страна генерирането на по-малко отпадъци освобождава финансов ресурс на 

домакинствата за потенциално по-икономически продуктивни начинания – по-ниската 

и екологосъобразна консумация води до използване на по-малко финансови средства за 

закупуване на продукти, които се превръщат в отпадък. 

VI.1.5. Цели за 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.  

Стратегическа цел - Намаляване на вредното въздействие на отпадъците 

чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване – 

чрез „Прекъсване на връзката между икономическия растеж и подобряване 

благосъстоянието на хората, от една страна и от друга страна - нарастването на 

образуването на отпадъци и свързаното с това вредно влияние върху здравето на 

хората и околната среда.“ 

Оперативна цел - Намаляване на количеството на образуваните отпадъци и 

на количествата на вредни вещества, съдържащи се в отпадъците. 

VI.1.6. Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване на 

образуването на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане 

на подходящи мерки и предложение за индикатори за мерките 

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. 
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VI.1.6.1. 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 програма 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 2021-

2028г.”; 

• 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. 

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. 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 и 

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 е въвела предоставяне по електронен път 

на административни услуги за населението и бизнеса и администриране на местните 

данъци и такси. Общинска администрация Червен бряг е присъединена към Единния 

модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги 

с разработени и публикувани 137 броя електронни форми за електронни 

административни услуги. Усилията на общината трябва да бъдат насочени към 

подобряване на електронните услуги, с което ще бъде спестено време на 

администрацията и ще бъдат предотвратени количества отпадъци от офис хартия. 

Необходимо е популяризиране на системата и увеличаване на броя жители и фирми, 

които я ползват, 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. 
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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 община Червен бряг изпълнява „Демонстрационен проект за намаляване на 

количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за повторна употреба“, 

финансиран по Процедура BG16M1OP002-2.009 Изпълнение на демонстрационни 

проекти в областта на управлението на отпадъците, ОПОС 2014-2020г. В проекта се 

предвижда изпълнение на дейности по изграждане на демонстрационен обект – място 

за приемане, ремонтиране при необходимост и предаване за ново ползване на вещи и 

материали от жителите на общината. 

Индикатори 

За да се отчете напредъкът за подобряване ползването на електронните услуги в 

общината, за целите на предотвратяване на отпадъци, като индикатор следва да се 

използва индикатор - брой на ползвателите на електронните услуги в общината. 

Може и периодично да се отчита броят проведени информационни кампании от 

общината, чрез които се 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 такса битови отпадъци. 

Индикатор за реализация на мярката е изпълнен „Демонстрационен проект за 

намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за повторна 

употреба“. 

VI.1.6.2. 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 

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 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2021 -2028г.  

74 

 

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. 

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. 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.  

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 и отпадъци от 

опаковки.  

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. 
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VI.1.6.3. 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.  

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 община Червен бряг се прилагат системи за разделно събиране на МРО – 

отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла, ИУГ, ИУМПС, текстил и 

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

отпадъци, ОЧЦМ и др. През годините информационни кампании от ООп с които 

общината е сключила договори за разделно събиране на МРО не са провеждани в 

общината. 

Като бъдеща възможност се предвижда насърчаване на ООп за провеждане на 

информационни кампании в община Червен бряг, като се наблегне на работа с 

подрастващите.   

Основният резултат на тази мярка би бил 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 проведени информационни кампании за населението. 

Брой публикации на страницата на община Червен бряг. 
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VI.1.6.4. 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. 

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. 
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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.).  

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, програми и проекти“, 

участващи в организиране и провеждане на обществени поръчки в община Червен бряг, 

относно „зелени обществени поръчки“ и разработване на примерни тръжни документи. 

Целта на тази мярка е към 2028г. поне 20% от проведените от общината обществени 

поръчки да са „зелени“. 

Индикатори 

Проведено обучение и брой участвали служители; Брой и/или стойност на 

проведени „зелени” обществени поръчки в общината. 

VI.1.7. 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”, 2021г. 

на МОСВ. 
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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 – чрез „Прекъсване на 

връзката между икономическия растеж и подобряване благосъстоянието на хората, от една страна и от друга страна - нарастването на 

образуването на отпадъци и свързаното с това вредно влияние върху здравето на хората и околната среда“ 

Оперативна цел 

Мерки по 

Приложение IV 

на ЗУО и на 

РДО 

Дейности (мерки) Бюджет (лв.) 

Източници 

на финанси-

ране 

Срок за 

реализация 

(година) 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

✓Намаляване 

количеството на 

образуваните 

отпадъци - 

„норма на 

генериране на 

битови 

отпадъци“ 

      ✓Норма на 

генериране на 

битови 

отпадъци – 

ежегодно 

✓За 2028г. 

норма на 

генериране на 

всички 

общински 

отпадъци 

(смесени и 

разделно 

събрани 

отпадъци) е не 

повече от 

271 кг/ж 

  

Използване на 

мерки за 

планиране или 

други 

икономически 

инструменти за 

насърчаване на 

ефикасното 

използване на 

ресурсите 

Подобряване на 

електронните услуги 

в общинската 

администрация 

15000 Програма за 

техническа 

помощ 2021-

2027 

2027г. Подобрено 

предоставяне на 

електронни 

администр. 

услуги за 

населението и 

бизнеса -

допълнително 

предотвратени 

отпадъци /офис 

хартия, 

консумативи/ 

Брой ползватели 

на електронни 

услуги 

До края на 2027г. 

- 30% нарастване 

на ползвателите 

на ел. услуги  

Кмет  

Информационни 

кампании за 

запознаване 

потребителите с 

възможностите за 

ползването на 

електронни услуги, 

предоставяни от 

общината на 

населението и 

бизнеса 

10 000 Програма за 

техническа 

помощ 2021-

2027 

2022-2028г. Ефективно 

използване на 

системата 

„електронна 

община“ 

Бр. проведени 

информационни 

кампании за 

ползване на 

електронни 

услуги 

До края на 2028г. 

- проведени 2 бр. 

информационни 

кампании 

Кмет, Общ. 

администра

ция 

Общественост 

и бизнес 
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Безвъзмездно 

предоставяне на 

домакинствата на 

компостери за 

зелени и други 

биоотпадъци 

200 000 Община, 

ОПОС 2021-

2027 

2021-2028г. Предотвратени 

зелени и др. 

биоотпадъци 

чрез включени 

домакинства в 

система за 

домашно 

компостиране 

Ежегодно - брой 

предоставени 

компостери на 

домакинства, 

прилагащи 

домашно 

компостиране  

До края на 2028г. 

поне 1 800 бр. 

домакинства, 

прилагащи 

домашно 

компостиране – 

градове и села 

Кмет, 

кметове на 

кметства 

Домакинства, 

прилагащи 

домашно 

компостиране 

Пилотно въвеждане 

на намален размер 

(отстъпка) на такса 

БО за 

домакинствата, 

които прилагат 

домашно 

компостиране 

 Община 2021-2028г. Одобрена такса 

БО с намален 

размер от ОбС за 

домакинства 

прилагащи 

домашно 

компостиране 

Бр. домакинства, 

прилагащи 

домашно 

компостиране с 

намалена такса 

БО - ежегодно 

До края на 2028г. 

налична 

нормативна 

промяна, която 

въвежда 

отстъпка такса 

БО за 

домакинства, 

прилагащи 

компостиране  

Кмет Домакинства 

Изпълнение на 

демонстрационен 

проект за 

намаляване на 

количеството 

депонирани 

отпадъци чрез 

подготовка за 

повторна употреба 

389 233 ОПОС 2014-

2020г. 

2022г. Предоставени 

услуги за 

удължаване 

жизнения цикъл 

на вещите - 

допълнително 

предотвратени 

отпадъци  

2021г. – 2022г. 

процес на 

осъществяване 

на проекта 

2022г. – изграден 

демонстр. обект 

– място за 

приемане, 

ремонтиране при 

необходимост и 

предаване за 

ново ползване на 

вещи и 

материали от 

жителите на 

общината 

Кмет  

Доброволни 

споразумения, 

експертни групи 

на потребители/ 

производители 

или секторни 

преговори с 

оглед на това 

съответните 

предприятия или 

промишлени 

сектори да 

Информационни 

кампании за 

осведомяване на 

браншовите 

организации и 

обекти от сектор 

„хотелиерство и 

ресторантьорство“ и 

търговията за 

предотвратяване на 

хранителни 

отпадъци и 

3 000 Община 2023г. Проведени 

информ. кампании 

на сектор 

„хотелиерство и 

ресторантьорство“ 

и търговията и 

браншови 

организации, 

които са 

запознати с 

ползите от 

предотвратяване 

Брой 

реализирани 

информационни 

кампании 

До 2023г. 

проведени 2 бр. 

информационни 

кампании 

Кмет Браншови 

организации и 

обекти от 

сектор 

„хотелиерство 

и 

ресторантьорст

во и 

търговията 
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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 

отпадъци от 

опаковки и 

евентуално поемане 

на доброволни 

ангажименти 

на отп. и поети 

доброволни 

ангажименти 

Създаване на 

общинска 

платформа за 

предотвратяване на 

отпадъците, към 

която с доброволно 

споразумение са се 

присъединили 

браншови 

/неправителствени 

/потребителски 

/образователни 

/научни /медийни и 

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  

24 000 Програма за 

техническа 

помощ 2021-

2027 

2028г. Създадена 

общинска 

платформа, като 

доброволно 

споразумение за 

предотвратяване 

на отпадъци 

2023г. - одобрен 

проект за 

общинска 

платформа за 

доброволни 

споразумения с 

организации за 

предотвратяване 

на отпадъци 

Към 2023г. 

присъединени с 

доброволни 

споразумения 10 

организации към 

общ. платформа 

Кмет  Браншови 

/неправителств

ени 

/потребителски 

/образователни 

/научни 

/медийни и др. 

организации 

Използване на 

разяснителни 

кампании и 

предоставяне на 

информация, 

насочена към 

широката 

общественост 

като цяло или 

към специфични 

групи от 

Провеждане на 

информационни 

кампании за 

политиките по 

предотвратяване на 

отпадъци 

15 000 Община 
ОПОС 2021-

2027; 

отчисления 

по чл. 64 от 

ЗУО 

2023г. Повишена 

информираност 

на общественост, 

бизнес и 

ученици 

запознати с 

предимствата за 

предотвратяване 

на отпадъците и 

запазване на 

ресурсите 

Брой 

реализирани 

информационни 

кампании 

До 2023г. 

проведени 3 бр. 

информационни 

кампании 

Кмет, Зам. 

кмет, 

Отдел 

”ТСУ” 

Общественост, 

бизнес и 

ученици 
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потребители  

Провеждане на 

информационни 

кампании за 

предотвратяване на 

отпадъци от 

опаковки, ИУЕЕО, 

ИУМПС, НУБА, 

ИУГ, текстил и 

отработени масла 

В рамките на 

ежегодните 

бюджети за 

информацион

ни кампании 

на ООп на 

отпадъци 

ООп на 

отпадъци от 

опаковки, 

ИУЕЕО, 

ИУМПС, 

НУБА, ИУГ, 

текстил и 

отработени 

масла 

2028г. Проведени 

информационни 

кампании на 

тема 

предотвратяване 

на отпадъци от 

ООп 

Брой 

реализирани 

информационни 

кампании; 

 

Брой 

публикации на 

страницата на 

община Червен 

бряг 

До 2028г. – 

ежегодно 

провеждане на 

информационни 

кампании; 

 

До 2028г. – общ 

брой публикации 

на страницата на 

община Червен 

бряг 

ООп на 

отпадъци 

от 

опаковки, 

ИУЕЕО, 

ИУМПС, 

НУБА, 

ИУГ, 

текстил 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 в АОП 

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 2021-2028г. Проведено 

обучение - 

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; 

 

Община АОП 

 Участие в 
Европейската 

седмица за 

намаляване на 

отпадъците 

 Община 2021-2028г. Разширяване 

познанията на 

гражданите и на 

обществото като 

цяло за ползите  

от ПО и начините 

за прилагане на 

действия в 

ежедневието в 

дома и на 

работното място 
 

Ежегодно - брой 

организации, 

участвали в 

Европейската 

седмица за 

намаляване на 

отпадъците 

2028г. - поне 5 

организации от 

общината 

участват в 

европейската 

седмица за 

намаляване на 

отпадъците 

Община  
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Стратегическа цел 1: 

 

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на 

повторното им използване 

 

 

VI.2. Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни 

отпадъци 

 

VI.2.1. Въведение 

Програмата за устойчиво развитие до 2030г., приета от Общото събрание на 

Организацията на обединените нации на 25 септември 2015г., поставя цел за 

намаляване наполовина на хранителните отпадъци на глава от населението в световен 

мащаб при търговията на дребно и потребителите, както и за намаляване на загубите на 

храни по веригите на производство и доставки до 2030 г. Тези мерки следва да са 

насочени към предотвратяването и намаляването на хранителните отпадъци в 

първичното производство, преработването и промишленото производство, при 

търговията на дребно и разпространението по друг начин на храни, в ресторантите и 

заведенията за хранене, както и в домакинствата. 

Предвид поставените цели на глобално ниво и значителното разхищение на 

храни в европейските страни, в Директива 2018/851 от 2018г. за изменение на 

Рамковата директива за отпадъците от 2008г., се призовава държавите от ЕС да намалят 

хранителните отпадъци на всеки етап от веригата на доставки на храни, да наблюдават 

нивата на хранителните отпадъци и да докладват за постигнатия напредък с цел 

постигане на целта за намаляване на хранителните отпадъци на територията на целия 

ЕС с 30% до 2025г. и с 50% до 2030г. Независимо, че посочените количествени цели не 

са задължителни, като се вземат предвид екологичните, социалните и икономическите 

ползи от предотвратяването на хранителните отпадъци, се изисква държавите членки да 

въведат в своите програми за предотвратяване на отпадъците конкретни мерки за 

предотвратяване на хранителните отпадъци, включително информационни и 

образователни кампании, които показват начините за предотвратяване на хранителните 
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отпадъци. Освен това държавите членки трябва да измерват напредъка в намаляването 

на хранителните отпадъци. 

За предотвратяване на хранителните отпадъци следва да се предвидят стимули 

за събиране на непродадените хранителни продукти на всички етапи от веригата на 

доставка на храни, както и за тяхното безопасно преразпределяне, включително на 

благотворителни организации. С цел намаляване на хранителните отпадъци от особено 

значение е да се повиши информираността на потребителите относно значението на 

датата на трайност („годно до“ и „най-добър до“). 

Законът за управление на отпадъците не включва определение за „хранителни 

отпадъци“, а хранителните отпадъци са включени в определението за „биоотпадъци“. 

Съгласно това определение хранителните отпадъци обхващат: „хранителни и 

кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено 

хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на 

хранително-вкусовата промишленост.“ Директива ЕС 2018/851 дава следното 

определение: „хранителни отпадъци“ са всички храни, които са се превърнали в 

отпадъци“ и препраща към определението за „храни“ в член 2 от Регламент 

(ЕО) №178/2002 на Европейския парламент и на Съвета: „По смисъла на настоящия 

регламент „храни“ (или „хранителни продукти“) означава всяко вещество или продукт, 

независимо дали е преработен или не, частично преработен или непреработен, който е 

предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора. Понятието 

„храни“ включва напитки, дъвки и всякакви вещества, включително вода, които са 

умишлено вложени в храните по време на тяхното производство, приготовление или 

обработка. То включва водата след точката на съответствие, съгласно определението в 

член 6 от Директива 98/83/ЕО и без да се засягат изискванията на Директиви 

80/778/ЕИО и 98/83/ЕО. Понятието „храни“ не включва: 

а) фуражи 

б) живи животни, освен ако не са подготвени за пускане на пазара за консумация 

от човека 

в) растения преди прибиране на реколтата 

г) медицински продукти по смисъла на Директиви 65/65/ЕИО (21) и 92/73/ЕИО 

(22) на Съвета 

д) козметични средства по смисъла на Директива 76/768/ЕИО на Съвета (23) 

е) тютюн и тютюневи изделия по смисъла на Директива 89/622/ЕИО на Съвета 

(24) 

ж) наркотични или психотропни вещества по смисъла на Единната конвенция на 

Обединените нации за наркотичните вещества от 1961г. и Конвенцията на Обединените 

нации за психотропните вещества от 1971г. 

з) остатъчни вещества и замърсители.“ 

Общото количество на хранителните отпадъци в страната през 2018г. възлиза на 

близо 500 хил. тона, от които близо 57% са хранителните отпадъци с битов характер. 

Домакинствата са основният източник на образуване на хранителни отпадъци и в 

страната и в ЕС, следвани от сектора на преработка и производство на храни. Ето защо 

намаляването на количествата хранителни отпадъци е необходимо по всички 

източници на образуване и най-вече хранителните отпадъци с битов характер и от 

преработка и производство на храни. 

В страната за 2016г. образуваните хранителни отпадъци на човек са 94 кг по 

информация в НПУО.  

През 2017г. са предоставени като дарение по-малко храни като количество, но с 

по-висока стойност. Българска хранителна банка посочва като основна причина за това 
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разпоредбата за маркирането на дарените храни, което предполага сериозен 

ангажимент от страна на бизнеса, свързан с влагане на допълнително ресурси – пари, 

време, човешки труд и съответно – с настъпването на нови разходи, произтичащи от 

допълнителната маркировка. В допълнение, когато става дума за храни с много кратък 

срок на годност, времето е критичен фактор и е важно храната бързо да достигне до 

нуждаещите се, безрисково и безопасно. 

Към настоящия момент на национално ниво един от нормативни актове, 

насърчаващи даряването на храни, е издадената на основание чл. 108 от Закона за 

храните „Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране 

и контрола върху тази дейност“, приета с Постановление №26 на Министерския съвет 

от 2021г. (обн., ДВ, бр. 10 от 2021г.). В наредбата са регламентирани и възможностите 

за даряване на храни с изтекъл срок на минимална трайност “най-добър до”. 

Понастоящем в страната няма внедрена методика за измерване на хранителните 

отпадъци с произход, различен от домакинствата. Също така на национално ниво няма 

действаща стратегическа рамка по отношение предотвратяване образуването на 

хранителните отпадъци със съответните мерки и действия, които да обхванат всички 

етапи на хранителната верига – първично производство, преработката на храни, 

търговията на едро и дребно, общественото хранене и домакинствата. 

VI.2.2. Цели и мерки за предотвратяване образуването на хранителни 

отпадъци 

Стратегическа цел 

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване, чрез прекъсване на 

връзката между икономическия растеж и подобряване благосъстоянието на хората, от 

една страна и от друга страна - нарастването на образуването на хранителните 

отпадъци и свързаното с това вредно влияние върху здравето на хората и околната 

среда. 

Оперативна цел 

Намаляване на количеството на образуваните хранителни отпадъци. 

Действия/мерки 

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, 

които са представени в Плана за действие към настоящата подпрограма. За всяка мярка 

са посочени срок за реализация, стойност и възможни източници на финансиране, 

очакван резултат от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на 

напредъка и изпълнението на мярката, отговорни институции (водеща и партньор/и). 

Основните предизвикателства, с които община Червен бряг трябва да се справи, 

за да осигури цялостна политика по предотвратяване образуването на хранителни 

отпадъци, могат да се идентифицират по следния начин: 

• събиране на информация за количествата образувани хранителни 

отпадъци от бита; 

• идентифициране на заинтересованите страни на всички етапи от 

хранителната верига; 

• повишаване информираността на населението за проблема със загуба и 

разхищението на храни; 
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• повишаване на информираността на различни целеви групи (общини, 

НПО, бизнес, домакинства и др.) по отношение предотвратяване 

образуването на хранителни отпадъци; 

• стимулиране на даряването на храни; 

• въвеждане на разделно събиране на хранителни отпадъци – закупуване на 
кафяви контейнери и транспортна техника;  
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План за действие към Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци /Стратегическа цел 1: „Намаляване 

на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване, чрез 

прекъсване на връзката между икономическия растеж и подобряване благосъстоянието на хората, от една страна и от друга страна - 

нарастването на образуването на хранителните отпадъци и свързаното с това вредно влияние върху здравето на хората и околната 

среда.“ 

Оперативна цел Дейности (мерки) Бюджет (лв.) 

Източници 

на финанси-

ране 

Срок за 

реализация 

(година) 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

✓Намаляване 

количеството на 

образуваните 

хранителни 

отпадъци 

     ✓Генерирани 

хран. 

отпадъци – 

ежегодно; 

✓За 2028г. - 30% 

по-малко хран. 

отпадъци в 

сравнение с 

генерираните 

през 2021 

година;  

  

Мониторинг на 

изпълнение на 

включените в 

програмата мерки за 

предотвратяване 

образуването на 

хран. отпадъци 

 Община  Ежегодно  Предотвратени 

хранителни 

отпадъци в 

резултат на 

изпълнението на 

мерките 

Ежегодно – бр. 

изпълнени/в 

процес на 

изпълнение 

мерки 

Всички мерки за 

предотвратяване 

образуването на 

хран. отп., 

включени в 

Програмата са 

изпълнени до 

края на 2028г. 

Отдел „ТСУ“  

Проучване и 

съставяне на списък 

на обектите, които 

генерират големи 

количества 

хранителни 

отпадъци на 

територията на 

общината  

2500  Община  Ежегодно Съставен списък 

на обектите, 

генериращи 

големи 

количества хран. 

отпадъци на 

територията на 

общината - 

събрана 

информация за 

количествата 

образувани хран. 

отпадъци; 

изготвен 

въпросник за 

ежегодно 

попълване;  

Ежегодно – бр. 

попълнени 

въпросници от 

идентифицирани

те обекти, 

генериращи 

големи 

количества 

хранителни 

отпадъци; 

За 2028г. - 30% 

по-малко хран. 

отпадъци в 

сравнение с 

генерираните 

през 2021 

година;  

 

Външно 

възлагане за 

съставяне на 

въпросника и 

събирана 

информация 

за 2022 

година;  

 

След 2022 

отдел ТСУ 
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Информационни 

кампании за 

осведомяване на 

браншовите 

организации и 

обекти от сектор 

„хотелиерство и 

ресторантьорство“ и 

търговията за 

предотвратяване 

хран. отпадъци и 

евентуално поемане 

на доброволни 

ангажименти - 

разясняване и 

предоставяне на 

информация за 

предотвратяване 

образуването на 

хран. отп. в т.ч. 

относно значението 

на "Най-добър до" и 

"Годен до" на 

търговските хран. 

продукти 

6 000 Отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО 

2021-2028г. Гражданите и 

бизнеса са 

запознати с 

ползите от 

предотвратяване 

образуването на 

хран. отп. и 

възможните 

действия за това; 

Проучени 

нагласи на 

обекти от сектор 

„хотелиерство и 

ресторантьор-

ство“ и 

търговията и 

браншови 

организации за 

поемане на 

доброволни 

ангажименти 

Брой 

реализирани 

информационни 

кампании 

До 2028г. 

проведени 2 бр. 

информационни 

кампании 

Кмет Браншови 

организации и 

обекти от 

сектор 

„хотелиерство 

и 

ресторантьорст

во и 

търговията 

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 2022г. Изготвено 

проучване за 

нагласите за 

въвеждане на 

организационни 

промени за 

намаляване хран. 

отпадъци от 

търговските 

вериги и 

заведения за 

обществено 

хранене и 

използването им 

за социални цели 

 

 

Етапи на 

възлагане и 

изпълнение на 

проучването 

Изпълнено 

проучване и 

предложение за 

създаване на 

система 

Кмет Браншови 

организации, 

социални 

заведения, 

търговски 

вериги, НПО 

и др. 
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Изготвяне на план за 

предотвратяване на 

хран. отп. в 

общинските 

социални, здравни, 

образователни и др. 

общински звена и 

предприятия, 

общинските пазари 

и др. места, където 

се образуват хран. 

отпадъци 

 Община 2022г. – 

изготвяне на 

плана 

2028г. – 

прилагане на 

плана 

Изготвен план и 

предотвратени 

хранителни 

отпадъци от 

общински звена 

Ежегодно – бр. 

изпълнени мерки 

от плана за 

предотвратяване 

на хран. 

отпадъци 

2028г. – 30% 

предотвратени 

хран.отпадъци 

Кмет, отдел 

„ТСУ“ 

 

Подготовка и 

изпълнение на 

демонстрационен 

проект за 

предотвратяване на 

хран. отпадъци 

100 000 InvestEU 2028г. Изпълнен проект 

за 

предотвратяване 

на хран. отп. и 

реализирани 

добри практики 

2022г. - подаване 

на проектно 

предложение  

2028г. – 

изпълнен проект 

Кмет, отдел 

„ТСУ“ 

 

 Въвеждане на 

разделно събиране 

на хранителни 

отпадъци  

360 000 ОПОС 2021 – 

2027  

2023 Изпълнен 

демонстрационе

н проект за 

предоставяне на 

кафяви 

контейнери и 

транспортна 

техника  

2022г. - подаване 

на проектно 

предложение 

2024 – изпълнен 

проект  

Кмет, отдел 

„ТСУ“ 
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Стратегическа цел 2: 

 

Увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци 

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, водещо до спестяване използването 

на природни ресурси, опазване на околната среда и допринася за икономическия 

растеж чрез създаване на нови работни места. 

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 на рециклираните и оползотворени отпадъци“ в настоящата ПУО за 

която са разработени съответните мерки/дейности, обособени в три програми и една 

подпрограма: 

• Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци; 

• Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

• Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО с 

Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки; 

Всяка от програмите 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” от 

МОСВ 2021г. 
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VI.3. Програма за достигане на целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на битовите отпадъци 

 

VI.3.1. Въведение 

Рециклирането на битовите отпадъци е също ключова мярка в изпълнение на 

европейските и национални политики за т.нар. кръгова икономика и за ефективно 

използване на отпадъците като ресурси и в контекста на увеличаващите се цели за 

рециклиране на битовите отпадъци: 

• до 1 януари 2020 - най-малко 50 на сто от общото им тегло; 

• до 1 януари 2025 - най-малко 55 на сто от общото им тегло; 

• до 1 януари 2030 - най-малко 60 на сто от общото им тегло; 

• до 1 януари 2035 - най-малко 65 на сто от общото им тегло; 

Целите се изпълняват от общините в РСУО, в съответствие с решението, взето 

от Общото събрание на съответната регионална система. 

Важна предпоставка за постигане на целите за намаляване количествата на 

депонираните отпадъци и увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци са и част от действията, предприети през последните години в 

това направление, а именно: 

• 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 (отчисления за депониране на всеки тон битови отпадъци), като тези 

от тях, които изпълнят посочените цели за рециклиране на битовите отпадъци 

се освобождават от 50% от дължимите отчисления за депониране; 

• Друг икономически стимул по отношение на осигуряване от общините на 

площадки за предаване на разделно събрани отпадъци от гражданите и фирми 

е освобождаването на общините от допълнително заплащане с 15% 

завишение на дължимите отчисления за депониране, за общини, които не 

изпълнят задължението си за осигуряване на посочената инфраструктура; 
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• 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; 

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. 

В тази връзка са поставени изисквания към общините за разширяване и 

подобряване на системите за рециклиране на отпадъците от хартия и картон, метали, 

пластмаса, текстил и стъкло. 

VI.3.2. Цели и мерки за достигане на целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на битовите отпадъци 

Стратегическа цел 

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, 

която е и оперативна цел. 

Действия/мерки 

Мерките, предвидени в настоящата програма, отчитат вече предприетите от 

общината редица успешни и резултатни действия, и по-конкретно: 

• Нормативно обезпечаване на системите за разделно събиране на битовите 

отпадъци чрез общинската „Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Червен бряг“ (приета с Решение на 

ОбС №1291/23.04.2019г.), включваща детайлни разпоредби относно 

задълженията на физическите, юридическите лица и на органите на местното 

самоуправление и местната администрация, както и контрола за 

изпълнението, в т.ч. относно изискванията за разделно събиране от всички 

административни, промишлени и търговски сгради, големи търговски обекти, 

от чиято дейност се генерират големи количества отпадъци от опаковки; 

• Общината прилага разделно събиране на отпадъците от опаковки от хартия и 

картон, пластмаса, стъкло и метали чрез системата на цветните контейнери - 

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, гр. Койнаре, с. Рупци, с. Радомирци, 

с. Телиш, с. Чомаковци, с. Горник, с. Глава. Обхвата на системата е 70 бр. 

комплекта контейнери тип „Иглу“ с вместимост 1 500 л. за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки; 

• Общината е изпълнила задължението си по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, като е 

осигурила инфраструктура за предаване на разделно събрани отпадъци от 

домакинствата – сключен е договор №98-00-95(1)/20.11.2020г. с Палмекс-

03“ ЕООД, гр. Червен бряг за осигуряване на площадка за предоставяне на 

разделно събиране на отпадъци от домакинства съгласно чл.19, ал.3, т.11 от 

ЗУО; 

• На територията на общината има и пунктове за приемане на вторични 

суровини, но за миналите години информацията от тях не е отчитана от 

общината. Общината въведе нормативно изискване за такава отчетност; 
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• Общината е сред малкото общини в страната, които организираха система за 

разделно събиране на текстилните отпадъци – сключен е договор с 

„Текстилна организация“ АД, гр. София за организиране на система за 

разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил; 

• 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); 

По-конкретно общината ще предприеме следните допълнителни мерки: 

• разширяване и подобряване обхвата на системите за рециклиране на 

отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса, текстил и стъкло – вкл. в 

Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки; 

• регулярен контрол от общинската администрация за спазване на изискванията 

за разделно събиране на рециклируемите отпадъци от търговските обекти, 

ресторанти, хотели, стопанските и административни сгради, образователни 

институции и други подобни, както и от домакинствата; 

• изграждане на инсталация за сепариране на РЦУО-Луковит; 

• изграждане на общинска площадка за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, и други 

разделно събрани отпадъци във всички населени места с население по-голямо 

от 10 000 жители; 

• организиране от общината на най-малко два пъти годишно на целеви 

доброволни кампании за събиране на рециклируеми отпадъци от 

домакинствата, фирмите и институциите, възможно като част от 

информационните кампании; 
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План за действие към Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци 

Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци“ 

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 

✓Увеличаване на 

количествата 

на 

рециклираните и 

оползотворени 

отпадъци 

     ✓2025г. - мин. 50% от 

общото тегло на 

битовите отпадъци 

са подготвени за 

повторна употреба 

и рециклиране; 

✓2030г. - мин. 55% 

от общото тегло 

на битовите 

отпадъци 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 

 

ОПОС 2021-

2027г. 

2021-

2028г. 

Изградена инсталация 

за сепариране на 

РЦУО-Луковит; 

 

Изпълнение на 

регионалните цели за 

рециклиране на 

битовите отпадъци - 

хартия, картон, 

пластмаса, стъкло и 

метал; 

2021г. – приемане 

Решение на Общото 

събрание на 

Регионалното 

сдружение за 

управление на 

отпадъците – регион 

Луковит за 

изграждане на 

инсталация за 

сепариране на РЦУО-

Луковит; 

2028г. – изградена 

инсталация за 

сепариране на 

РЦУО-Луковит 

Кмет, 

Регионално 

сдружение за 

управление 

на 

отпадъците – 

регион 

Луковит 

Общини, 

Тетевен, 

Луковит, 

Роман и 

Ябланица 

Изграждане на 

общинска площадка 

за безвъзмездно 

предаване на 

разделно събрани 

отпадъци от 

домакинствата, в т.ч. 

едрогабаритни 

отпадъци, и други 

разделно събрани 

отпадъци в 

гр. Червен бряг 

420 000 ОПОС 2021-

2027г. 

2021-

2028г. 

Изградена площадка в 

гр. Червен бряг, 

даваща възможност на 

населението да 

предава безвъзмездно 

разделно събрани 

отпадъци 

2022г. -  избор на 

място за изграждане 

на площадката  

2028г. - изградена и 

работеща площадка 

за предаване на 

разделно събрани 

отпадъци от 

домакинствата;   

Кмет, Отдел 

”ТСУ” 

 

Планиране ежегодно 

и осъществяване на 

контрол от 

- Община 2021-

2028г. 

Изпълнени 

изисквания, 

нормативни и/или 

Брой осъществени 

проверки; брой 

проверени обекти; 

Осъществени 100% 

от ежегодно 

планираните 

Кмет, Отдел 

”ТСУ” 

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; 

Регулярен планов 

контрол за 

предоставяне на 

информация от 

задължените лица за 

събраните и 

предадени за 

рециклиране 

отпадъци 

 Община  2021-

2028 

Всички задължени 

лица предоставят 

информация на 

общината 

Разработени и 

одобрени годишни 

планове за контрол  

Одобрени отчети за 

осъществения 

контрол 

Кмет, Отдел 

”ТСУ” 

 

Събиране, 

обработване и 

систематизиране на 

информация за 

събраните и 

предадените за 

рециклиране битови 

отпадъци 

 Община  Ежегодно  Общината разполага с 

информация за 

доказване изпълнение 

на целите за 

рециклиране 

Бр. на ОО/фирми и 

юридически лица, 

които са представили 

навременна и пълна 

информация 

Всички задължени 

ОО/фирми и 

юридически лица, 

които са 

представили 

навременна и пълна 

информация 

Отдел ”ТСУ”  

Предоставяне на 

информация на 

обществеността за 

управлението на 

отпадъците - 

съставяне и 

- Община 2021-

2028г. 

Въведена информация 

в ел. информационна 

система на общината: 

- регистър за 

местоположението 

на площадките и 

Ежегодно - събиране и 

обработване на 

информация във 

въведената ел. 

информационна 

система за отпадъците 

Събиране и 

обработване на 

информация за 

отпадъците от 

опаковки - хартия и 

картон, метал, 

Кмет, Отдел 

”ТСУ” 

ООп на 

отпадъци 

от 

опаковки, с 

която 

общината 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2021 -2028г.  

95 

 

постоянна 

актуализация на 

регистър на лицата, 

задължени да 

предават 

информация на 

общината за 

разделно събраните 

и предадени за 

рециклиране 

отпадъци 

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 

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; 

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 

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; 

 

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 

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; 

има 

сключен 

договор; 

Фирми, 

обслужващ

и площадки 

и 

притежава

щи 

пунктове за 

предаване 

на 

отпадъци 

от хартия и 

картон, 

пластмаси, 

метал и 

стъкло; 
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Организиране и 

провеждане от 

общината на 

кампании за 

събиране и 

предаване от 

граждани и 

юридически лица на 

разделно събрани 

отпадъци – напр. 

стара хартия и др. 

отпадъци 

30 000 Община, 

отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО 

2021-

2028г. 

Количества разделно 

събрани отпадъци 

Ежегодно - 2 броя 

проведени кампании  

До 2028г. – най-

малко 10 проведени 

кампании 

Кмет, Отдел 

”ТСУ” 

 

Създаване на център 

за подготовка за 

повторна употреба и 

поправка - 

изпълнение на 

демонстрационен 

проект за 

намаляване на 

количеството 

депонирани 

отпадъци чрез 

подготовка за 

повторна употреба 

389 233 ОПОС 2014-

2020г. 

2022г. Предоставени услуги 

за удължаване 

жизнения цикъл на 

вещите - 

допълнително 

предотвратени 

отпадъци 

2021г. – 2022г. в 

процес на 

осъществяване на 

проекта 

2022г. – изграден 

демонстр. обект – 

място за приемане, 

ремонтиране при 

необходимост и 

предаване за ново 

ползване на вещи и 

материали от 

жителите на 

общината 

Кмет   

Провеждане на 

информационни 

кампании за 

разделно събиране, 

подготовка за 

повторна употреба и 

рециклиране на 

битовите отпадъци 

като ресурси  

3000 Община 

Средствата 

са в рамките 

на 

финансиран 

проект 

ОПОС 2014-

2020 – 

предвидени 

информаци-

оннни 

събития 

2021-

2028г. 

Гражданите и 

фирмите са 

информирани за реда, 

начина и ползите от 

разделното събиране и 

оползотворяване на 

битовите отпадъци  

Брой проведени 

информационни 

кампании за разделно 

събиране и 

подобряване 

управлението на 

битовите отпадъци  

До 2028г. – най-

малко 2 проведени 

кампании 

Кмет, Отдел 

”ТСУ” 
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VI.4. Програма за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване 

на сгради 

   
  

VI.4.1. Въведение 

„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 и ал. 2, т. 3, буква "б" от „Наредба 

№2 от 23 юли 2014г. за класификация на отпадъците“. 

Строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради се 

характеризират с висок потенциал за рециклиране и повторна употреба, като някои от 

техните компоненти имат висока ресурсна стойност. Правилното управление на 

строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради допринася за 

постигането на устойчивост и подобряване качеството на живот. Поради тази причина 

отпадъците от строителство и разрушаване са определени като ключов аспект в пакета 

за кръгова икономика, представен от ЕК през 2015г. 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. Целите не са променени с приетата 

Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018г. за 

изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците. В националното 

законодателство заложената крайна цел за рециклиране и друго оползотворяване на 

материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване до 1 януари 2020г. от 

най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците също не е променяна и се запазва и 

за периода на 2021-2028г. 

Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети от 

страна на държавата за постигане на тези цели до момента, а именно: 

• одобрените нормативни разпоредби в ЗУО и в Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 

2017г. В тях са разграничени ясно отговорностите на общинските, 

регионалните и централните институции, като са поставени следните 

ключови изисквания: 

✓ Възложителят на инвестиционен проект е отговорен за изпълнението 

на целите за рециклиране на строителните отпадъци. 
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✓ Възложителят е длъжен да разработи План за управление на 

строителните отпадъци като задължителна част от строителната 

документация за инвестиционния проект за издаване на разрешение за 

строеж и се одобрява заедно с целия проект. Изпълнението на Плана 

за управление на строителните отпадъци осигурява проследимост на 

количествата на отпадъците от момента на тяхното образуване до 

предаването им за оползотворяване или крайно обезвреждане. 

Въвеждането на този механизъм улеснява осъществяването на 

контрол от страна на компетентните органи за изпълнение на 

изискванията на наредбата, както превантивно – на етап издаване на 

разрешение за строеж, така и последващо – при контрол на 

изпълнението на строителните дейности и в процедурата на 

въвеждане в експлоатация на обекта. 

✓ Възложителите на инвестиционни проекти, финансирани с публични 

средства, са отговорни за влагане в строежите на определен процент 

материали от рециклирани строителни отпадъци или материално 

оползотворяване в обратни насипи. 

✓ Възложителите на СМР и/или премахването на строежи извън 

предходната точка осигуряват селективното разделяне и материално 

оползотворяване на определени видове отпадъци в минимални 

количества. 

Съгласно националната нормативна уредба, общините имат следните 

отговорности, произтичащи от ЗУО: 

• Общините имат задължения и за управление на строителните отпадъци от 

ремонтни дейности на домакинствата, когато са в малки количества, като 

съгласно ЗУО „Кметът на общината отговаря за организирането на 

събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 

територията на общината“; 

• Кметът на общината отговоря за предаването на отделените строителни 

отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за 

оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни 

материали, включително за покриването на разходите за извършване на 

дейностите по транспортиране и третиране; 

• Общините имат ангажименти по отношение на строителните отпадъци и в 

случаите, когато общината е Възложител на строителни и монтажни работи 

или на дейности по принудително премахване на строежи: 

 

Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на 

обектите се установяват: 

• за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с окончателния 

доклад по чл. 168 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, в който 

се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на 

строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни 

материали при изпълнението на проекта; 

• за строежите, за които не се упражнява строителен надзор - с отчет до кмета 

на общината по образец съгласно изискванията на Наредбата за управление 
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на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали. 

Съгласно „Наредба за управление на отпадъците на територията на община 

Червен бряг“ управлението за извършването на дейностите по събиране, 

транспортиране и/или третиране на строителни отпадъци и земни маси (вкл. 

строителни отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и 

съоръжения), е задължение на собственика, инвеститора, възложителя или изпълнителя 

на дейността, от която са образувани или формирани. Лицата, при чиято дейност се 

образуват строителни отпадъци и земни маси, в резултата на текущи ремонти в 

домакинствата, офисите, търговските обекти, административните сгради и други са 

длъжни да ги събират и сортират по видове в специализирани контейнери и/или чували 

на мястото на образуването им. Лицата извършват транспортиране и депониране на 

строителни отпадъци за своя сметка до определените за целта депа/съоръжения, като 

сключват договор с лица, притежаващи разрешение по Закона за управление на 

отпадъците. 

VI.4.2. Цели и мерки за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на 

сгради 

Стратегическа цел 

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци. 

Оперативна цел - Увеличаване количествата рециклирани и оползотворени 

строителни отпадъци от домакинствата и от строителни и разрушителни дейности 

в община Червен бряг: 

• Ежегодно - мин. 70% от общото тегло на строителните отпадъци са 

подготвени за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване“; 

Действия/мерки за строителните отпадъци 

Предвидените мерки в настоящата подпрограма условно могат да бъдат 

класифицирани, като инвестиционни и неинвестиционни мерки.  

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. 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.  

За периода 2016-2020г. 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.  

На територията на общината, както и в региона все още няма инсталация за 

рециклиране на строителните отпадъци.  
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В настоящата програма 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.  

 Организиране на площадки за временно съхранение на строителни 

отпадъци от домакинствата  

Предвижда се и обособяване на специализирани площадки в град Червен бряг и 

села в общината освен за разделно събиране на зелени и за строителни отпадъци от 

домакинства и транспортиране за последващо оползотворяване в РЦУО и/или до 

предвидена за изграждане инсталация за селективно разрушаване, подготовка, 

рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и производство на 

рециклирани строителни материали.  

 Изграждане на инсталация за селективно разрушаване, подготовка, 

рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за 

производство на рециклирани строителни материали 

Реализация на проект за управление на строителните отпадъци, генерирани на 

територията на община Червен бряг - с участие в процедура за финансиране и 

изпълнение на проекти за системи, съоръжения и инсталации за селективно 

разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за 

производство на рециклирани строителни материали, предвидена в рамките на ОПОС 

2021-2027г.  

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: 

 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. 

 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 за отчитане 

изпълнението на целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и 

друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и 

разрушаване; 

В настоящата подпрограма са включени част от мерките по-долу, които имат 

пряка връзка с постигане набелязаните цели на настоящата програма, но са описани в 

други програми в рамките на ПУО 2021-2028г., тъй като имат хоризонтален характер и 

допринасят за постигането на стратегически и оперативни цели. Пряко отношение към 

постигане на набелязаната цел на настоящата програма са мерките от другите програми, 

например свързани с: 

 Провеждане на информационни кампании за политиките по 

предотвратяване на отпадъци (вкл. в Програмата за предотвратяване 

образуването на отпадъци); 
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План за действие към Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради 

Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци“ 

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 

✓Увеличаване 

количествата 

рециклирани и 

оползотворени 

строителни 

отпадъци от 

домакинствата и 

от строителни и 

разрушителни 

дейности в община 

Червен бряг 

     ✓Ежегодно - мин. 

70% от общото 

тегло на 

строителните 

отпадъци са 

подготвени за 

повторна 

употреба, 

рециклиране и 

друго 

оползотворяване 
 

✓Ежегодно - мин. 

70% от общото 

тегло на 

строителните 

отпадъци са 

подготвени за 

повторна 

употреба, 

рециклиране и 

друго 

оползотворяване  

  

Прилагане на 

контрол за 

изпълнение 

изискванията на ЗУО 

Наредбата за 

строителните 

отпадъци и „Наредба 

за управление на 

отпадъците на 

територията на 

община Червен бряг“, 

относно строителните 

отпадъци 

 Община 2021-2028г. Осъществен контрол 

за изпълнение  
изискванията на 

ЗУО, Наредбата за 

строителните 

отпадъци и 

„Наредба за 

управление на 

отпадъците на 

територията на 

община Червен 

бряг“, относно 

строителните 

отпадъци 

Бр. извършени 

проверки; Бр. 

наложени санкции; 

Бр. съставени 

предписания;  

Спазени са всички 

изисквания на ЗУО 

Наредбата за 

строителни 

отпадъци и 

„Наредба за 

управление на 

отпадъците на 

територията на 

община Червен 

бряг“, относно 

строителните 

отпадъци 

Кмет, Отдел 

„ТСУ“ 

 

Осъществяване на 

контрол за по-добро 

управление на 

строителните 

отпадъци от 

ремонтните дейности 

на домакинствата 

- Община 2021-2028г. 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 2028г. 

е намалено/ 

прекратено 

изхвърлянето на 

строителни 

отпадъци в или до 

контейнерите за 

битови отпадъци 

Кмет, 

кметове на 

кметства, 

определени 

от кмета 

лица от 

Отдел ”ТСУ” 
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Организиране на 

площадки за 

временно съхранение 

на строителни 

отпадъци от 

домакинствата 

160 000 Отчисления 

чл.64  

2022-2028г. Община Червен бряг 

разполага със 

собствени площадки 

за временно 

съхранение на 

строителни 

отпадъци от 

ремонтни дейности 

на домакинствата  

2022г. – избор на 

места за площадки 

за временно 

съхранение на 

строителни 

отпадъци от 

домакинствата;  

2028г. – изградени 

площадки за 

временно 

съхранение на 

строителни 

отпадъци от 

домакинствата;  

Кмет, отдел 

„ТСУ“ 

 

Изграждане на 

инсталация за 

селективно 

разрушаване, 

подготовка, 

рециклиране и 

оползотворяване на 

строителни отпадъци 

и за производство на 

рециклирани 

строителни 

материали 

Идентиф

ициране 

след 

пред-

инвестиц

ионно 

проучва-

не  

ОПОС 2021 - 

2027 

2022-2028г. Община Червен бряг 

разполага с 

инсталация за 

селективно 

разрушаване, 

подготовка, 

рециклиране и 

оползотворяване на 

строителни 

отпадъци и за 

производство на 

рециклирани 

строителни 

материали 

2022г. – 

прединвестиционно 

проучване; 

избор на площадка 

за инсталация за 

строителни 

отпадъци и за 

производство на 

рециклирани 

строителни 

материали 

2028г. – изградена 

инсталация за 

селективно 

разрушаване, 

подготовка, 

рециклиране и 

оползотворяване на 

строителни 

отпадъци и за 

производство на 

рециклирани 

строителни 

материали 

Кмет, отдел 

„ТСУ“ 

Регионално 

сдружение за 

управление 

на 

отпадъците - 

Луковит 

Събиране на данни за 

количествата 

събрани/третирани и 

оползотворени 

строителни отпадъци 

от ремонтните 

дейности на 

домакинствата  

- Община 2021-2028г. Събрани данни за 

количествата 

третирани и 

оползотворени 

строителни 

отпадъци от 

ремонтните 

дейности на 

домакинствата в  

общината 

Ежегодно - събрани 

данни за 

количествата 

събрани/третирани и 

оползотворени 

строителни 

отпадъци 

2021-2028г- -

събрани данни за 

количествата 

събрани/третирани и 

оползотворени 

строителни 

отпадъци за всички 

години, вкл. от 

инсталацията за 

строителни 

отпадъци  

Кмет, Отдел 

”ТСУ” 

Оператор на 

инсталация 

за селективно 

разрушаване, 

подготовка, 

рециклиране 

и 

оползотворя-

ване на 

строителни 

отпадъци и за 

производство 

на 

рециклирани 

строителни 

материали 
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VI.5. Програма за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци (МРО) 

 

   

VI.5.1. Въведение 

Съгласно ЗУО „Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се 

образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на 

цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление. 

Съгласно националното законодателство са поставени годишни количествени цели за 

рециклиране и оползотворяване на шест групи масово разпространени отпадъци. 

• Отпадъци от опаковки 

• ИУМПС 

• ИУЕЕО 

• Отпадъчни масла и нефтопродукти 

• Отпадъци от гуми 

• Отпадъци от батерии и акумулатори 

VI.5.2. Цели за рециклиране и оползотворяване на МРО 

Стратегическа цел 

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци. 

Оперативна цел 

Изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО. 

Заложените цели за МРО по години са следните: 

Група МРО Цели 

Отпадъци от опаковки До 2025г.:  

65% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 

рециклира, в т.ч.  

Пластмаси: 50%  

Дърво: 25%  

Черни метали: 70%  

Алуминий: 50%  

Стъкло: 70%  

Хартия и картон: 75%  

До 2030г.:  

70% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 
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рециклират, в.т.ч.:  

Пластмаси: 55%  

Дърво: 30%  

Черни метали: 80%  

Алуминий: 60%  

Стъкло: 75%  

Хартия и картон: 85% 
 

ИУМПС Ежегодно: ниво на повторна употреба и оползотворяване, не 

по-ниско от 95% от теглото на всяко ИУМПС;  

Ежегодно: ниво на повторна употреба и рециклиране, не по-

ниско от 85% от теглото на всяко ИУМПС 

ИУЕЕО Ежегодно: разделно е събрано мин. 65% от средното тегло на 

пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години 

Отпадъци от отработени 

масла 

Ежегодно: мин. 40% от количеството масла, пуснати на пазара 

през съответната година 

Отпадъци от гуми Ежегодно: не по-малко от 50% от количеството гуми, пуснати 

на пазара на РБ през текущата година се регенерират и/или 

рециклират 

Отпадъци от портативни 

батерии и акумулатори 

(ПБА) 

Ежегодно: разделно са събрани мин. 45% от пуснатите на 

пазара ПБА с изключение на ПБА, които са били пуснати на 

пазара, но са изнесени или изпратени от територията на 

страната 

Отпадъци от индустриални 

батерии и акумулатори 

Ежегодно: разделно са събрани мин. 25% от пуснатите на 

пазара индустриални батерии и акумулатори 

Отпадъци от автомобилни 

батерии и акумулатори 

Ежегодно са събрани разделно 100% от пуснатите на пазара 

автомобилни батерии и акумулатори 

Съгласно §1, т.35 от ДР на ЗУО, „Схема за разширена отговорност на 

производителя“ е набор от мерки, предприети с цел да гарантират, че производителите 

на продукти носят финансова отговорност или финансова и оперативна отговорност за 

управлението на отпадъците като етап от жизнения цикъл на продукта след 

превръщането му в отпадък. 

В настоящата програма са включени мерки от компетенциите на община Червен 

бряг, относно подобряване управлението на други потоци битови отпадъци извън 

обхванатите битови отпадъци от предходните програми, 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, отработени масла, ИУГ, НУБА, ИУЕЕО и разделно събиране на 

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

VI.5.3. Отпадъци от опаковки 

Съответните дейности /мерки, които е необходимо да изпълни община Червен 

бряг за постигане целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки 

- хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло са представени в „Подпрограма за 

управление на опаковките и отпадъците от опаковки“. 
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VI.5.4. Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО) 

  

  

Потребителите следва активно да подпомагат събирането на ОЕЕО и да връщат 

ОЕЕО на определените места. За тази цел се предвиждат удобни обществени пунктове 

за събиране на отпадъци, където домакинствата да могат да връщат техните ОЕЕО 

безплатно. 

„Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване“ 

(приета с ПМС №256 от 13.11.2013г., обн. ДВ, бр.100/19.11.2013г., …..изм. и доп. ДВ. 

бр.2/08.01.2021г.) определя изискванията към кмета на общината, като съгласно чл. 27, 

кмета на общината: 

1. 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; 

2. 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: 

а) организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или 

б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или 

в) 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.  

Съгласно чл. 28 от Наредбата, кмета на общината изготвя и утвърждава график 

за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не по-малко от две дати годишно. 

Графикът по се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг 

подходящ начин. 

Дейности/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, като е 

сключила договор №98-00-581/25.11.2021г. с „Елтехресурс“. ООп извършва събиране, 

http://recyclingusm.com/helping-hands
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транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо 

оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, образувани на територията на 

общината. Общината е определила – сградата на Общинската администрация за място 

за разделно събиране на ИУЕЕО, като информира обществеността за това, както и за 

условията за приемане на тези МРО. 

 

VI.5.5. Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС) 

   

С „Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства“ (приета с 

ПМС №11 от 15.01.2013г., обн., ДВ, бр.7/25.01.2013г., ……изм. и доп. ДВ. 

бр.2/08.01.2021г.) 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.  

Наредбата определя задълженията на кмета на общината, като съгласно чл. 16. 

кмета на общината - определя местата на територията на общината за предаване на 

ИУМПС; организира дейностите по събирането на ИУМПС и предаването им в 

центрове за разкомплектуване, за което уведомява звеното "Пътна полиция" при 

областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на 

МПС. Кметът на общината сключва договор с организации по оползотворяване на 

ИУМПС; или лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.  

Дейности/мерки за ИУМПС 

В община Червен бряг не се събират ИУМПС, но Общината има сключен 

договор №98-00-95(1)/20.11.2020г. с „Палмекс-03“ ЕООД, гр. Червен бряг за 

осигуряване на площадка за предоставяне на разделно събиране на отпадъци от 

домакинства съгласно чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. 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, излезли от употреба електрически уреди, опасни отпадъци, обемисти 

едрогабаритни отпадъци и други видове отпадъци от домакинствата. На площадката се 

извършва предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер 

от физически лица, ИУГ и 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. 
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VI.5.6. Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

 
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.  

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-

често на местата за продажба на батерии и акумулатори, в административни сгради и в 

училища. 

С „Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори“ (приета с ПМС №351 от 27.12.2012г., обн. ДВ. бр.2/08.01.2013г., …… 

изм. и доп. ДВ. бр.2/08.01.2021г.) се определят изискванията за пускането на пазара на 

батерии и акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, 

предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането 

на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). 

Наредбата определя задълженията на кмета на общината, като съгласно чл. 27 

кмета на общината: 

1. 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; 

2. 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. 

Дейности/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 се събират разделно НУБА, съгласно договор №98-00-

582/25.11.2021г. с „Екобатери“ АД. ООп извършва организиране и управление на 
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дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително 

третиране, предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, образувани на 

територията на общината. Община Червен бряг е определила следните места в гр. 

Червен бряг за разполагане на съдовете за разделно събиране на НУБА, като 

информира обществеността за местоположението на местата и условията за приемане 

на тези МРО – сградата на Общинска администрация, спортна зала на ул. „14-ти 

Септември“, СУ „Доктор Петър Берон“ на ул. „Тома Петков“ №25, ТГ „Васил 

Априлов“ на ул. „Тома Петков“ №25, ОУ „Хр. Смирненски“ на ул. „Отец Паисий“ 

№37, ДГ „Зора“, ДГ „Бодра смяна“ и детска ясла. 

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. 

VI.5.7. Отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ) 

 
С „Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми“ 

(приета с ПМС №221 от 14.09.2012г., обн. ДВ. бр.73/25.09.2012г., …….. изм. и доп. ДВ. 

бр.2/08.01.2021г.) се определят изискванията за събирането, транспортирането, 

съхраняването, оползотворяването или обезвреждането на излезли от употреба гуми 

(ИУГ), включително целите, за регенерирането и/или рециклирането, и/или 

оползотворяването им. С наредбата се регламентират: 

• предотвратяването и ограничаването на замърсяването на околната среда в 

резултат на третирането и транспортирането на ИУГ; 

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

оползотворяването или обезвреждането на ИУГ без риск за човешкото здраве 

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

рециклирането, и/или оползотворяването им; 

• въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление 

и контрол на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване, 

оползотворяване или обезвреждане на ИУГ; 

• информирането на крайните потребители за ролята им в събирането на ИУГ и 

за наличните системи за събиране; 

Наредбата се прилага за всички видове пуснати на пазара гуми (външни, 

вътрешни и плътни) независимо от предназначението им и за ИУГ. 

С Наредбата се въвеждат и някои забрани:  

• 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 чл. 35 от ЗУО; 

http://www.acwastewatcher.org/2014-tire-amnesty-day/
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• депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми и 

гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм; 

• предаването на ИУГ за третиране и транспортиране на лица, които не 

отговарят на условията по чл. 14 от Наредбата; 

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, които пускат на пазара гуми, отговарят за събирането, съхраняването, 

транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на ИУГ. 

Наредбата определя задълженията на органите на местното самоуправление и 

местната администрация, като съгласно чл. 20 на наредбата, кмета на общината: 

1. 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 за условията за приемане на 

ИУГ; 

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и 

предаването им за оползотворяване или обезвреждане. 

Кметът на общината извършва дейностите в следните случаи: 

1. по т. 1 - когато местата за събиране на ИУГ са разположени върху общински 

имот, и 

2. по т. 2 - когато има сключен договор за извършване на дейностите по 

събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или 

обезвреждане със: 

а) организация по оползотворяване на ИУГ; 

б) лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си по 

наредбата индивидуално. 

За извършване на дейностите кметът на общината сключва договор с лицата, 

извършващи дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване 

или обезвреждане на ИУГ, притежаващи съответния документ по чл. 35 ЗУО. 

Дейности/мерки за ИУГ 

В община Червен бряг, ИУГ не се събират разделно, но Общината има сключен 

договор №98-00-95(1)/20.11.2020г. с „Палмекс-03“ ЕООД, гр. Червен бряг за 

осигуряване на площадка за предоставяне на разделно събиране на отпадъци от 

домакинства съгласно чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. 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, излезли от употреба електрически уреди, опасни отпадъци, обемисти 

едрогабаритни отпадъци и други видове отпадъци от домакинствата. На площадката се 

извършва предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер 

от физически лица, ИУГ и ИУМПС. 
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VI.5.8. 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. 

С „Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти“ (приета с 

ПМС №352 от 27.12.2012г., обн. ДВ. бр.2/08.01.2013г.,….изм. и доп. ДВ. 

бр.2/08.01.2021г.) 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: 

• предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и 

почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната 

среда в резултат на третирането и транспортирането на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти; 

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

разделното събиране, оползотворяването и/или обезвреждането на 

образуваните в резултат на тяхната употреба отработени масла без риск за 

човешкото здраве и околната среда и за постигане на целта за 

оползотворяване; 

• въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление 

и контрол на дейностите по третиране и транспортиране на отработени масла 

и отпадъчни нефтопродукти; 

• информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране 

на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и за наличните системи за 

събиране, оползотворяване и обезвреждане; 

• мерките, които определят носенето на разширена отговорност от 

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

• случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител 

на отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по цялата 

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

прехвърляне на отговорността между лицата, участващи във веригата за 

събиране и третиране; 

Наредбата въвежда и някои забрани: 

• изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано 

обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 
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• 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 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 ЗУО; 

• смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други 

отпадъци, както и смесването на отработени масла с различни 

характеристики, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване, освен в 

случаите, когато това е технически неизпълнимо и икономически 

неприложимо; 

• 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; 

Лицата, които извършват продажба на масла на крайните потребители, 

предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигурят 

безплатно на крайния потребител информация, поставена на видно място на 

територията на обекта, относно местата за смяна на маслата след употребата им и 

възможните опасности за здравето и риска за околната среда при неправилно 

манипулиране. 

Лицата, които пускат на пазара масла, са отговорни за разделното събиране, 

съхраняването, транспортирането и оползотворяването на отработените масла, както и 

за екологосъобразното обезвреждане на отработените масла, които не могат да бъдат 

оползотворени. 

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; 
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• 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; 

Наредбата определя задълженията на кмета на общината, като съгласно чл. 39 

кмета на общината: 

1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на 

общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация 

по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, 

и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на 

отработените масла; 

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли 

от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане. 

Кметът на общината извършва дейностите в следните случаи: 

• по т. 1 - когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени 

върху общински имот, и 

• по т. 2 - когато има сключен договор за извършване на дейностите по 

събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за 

оползотворяване и/или обезвреждане със: 

а) организация по оползотворяване на отработени масла; 

б) лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си 

индивидуално; 

в) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден 

по реда на глава пета, раздели I и II 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 от ЗООС. 

Дейности/мерки за отработени масла 

В община Червен бряг се събират отработени масла, като общината е сключила 

договор №98-00-31(1)/06.01.2017г. с „ОЙЛ-РЕЦИКЛЕЙШЪН“ ЕООД и „ПОЛИХИМ-

СС“ ЕООД за предаване на отработени масла от граждани. Срокът на изпълнение на 

договора е до 31.12.2021г. Общината контролира спазването на изискванията, съгласно 

Наредбата на които трябва да отговарят местата за смяна на отработените моторни 

масла. 

VI.5.9. Мерки за МРО, които ще се прилагат от страна на Общината 

Включените мерки са обединени в следните 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; 

• Организациите по оползотворяване, извършващи дейностите по събиране, 

транспортиране, третиране на разделно събраните МРО – ИУЕЕО; НУБА; 

ИУГ; ИУМПС; отработени масла; вкл. граници на обслужваните райони в 

общината – адрес и лице за контакт на фирмата; 
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• График и регистър /места за разделно събиране на ИУЕЕО; НУБА; ИУГ; 

ИУМПС; отработени масла; 

 Организиране и управление на дейностите по събиране, транспортиране, 

съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на МРО 

• Сключване на договор с организация по оползотворяване на ИУМПС; 

• 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; 

• Сключване на договор с организация по оползотворяване на ИУГ; 

 Осъществяване на контролна дейност от страна на общината 

• Контрол над лицата, експлоатиращи системата за разделно събиране на 

ИУЕЕО и за предоставяне на информация; 

• Недопускане изхвърлянето на ИУЕЕО в съдовете за смесени битови 

отпадъци; 

• Контрол над лицата, експлоатиращи системата за разделно събиране на НУБА 

и за предоставяне на информация; 

• Недопускане изхвърлянето на НУБА в съдовете за смесени битови отпадъци; 

• Контрол над лицата, експлоатиращи системата за разделно събиране на 

отработени масла и за предоставяне на информация; 

• Спазване на изискванията, съгласно Наредбата на които трябва да отговарят 

местата за смяна на отработените масла и площадките за предварително 

съхраняване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти на 

територията на общината; 

• 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.; 

 Провеждане на информационни кампании  

• Организиране на информационно-образователни кампании от страна на ООп 

с която общината е сключила договор за разделно събиране на ИУЕЕО; 

• Организиране на информационно-образователни кампании от страна на ООп 

с която общината е сключила договор за разделно събиране на НУБА - 

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; 

• Организиране на информационно-образователни кампании от страна на ООп 

с които общината е сключила договор за разделно събиране на отработени 

масла - информиране обществеността за рисковете, свързани с 

неконтролираното обезвреждане на отработените масла и възможностите за 

смяната им на територията на общината; 
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План за действие към Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО /Стратегическа цел 2: „Увеличаване на 

количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци“ 

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 

     

ИУМПС - 2025г.: 

ниво на повторна 

употреба и 

оползотворяване, не 

по-ниско от 95% от 

теглото на всяко 

ИУМПС;  

2025г. - ниво на 

повторна употреба 

и рециклиране, не 

по-ниско от 85% от 

теглото на всяко 

ИУМПС; 

ИУЕЕО - 2025г. 

разделно е събрано 

мин. 65% 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 

съответната 

година; 

Отпадъци от гуми 

- ежегодно не по-

малко от 50% от 

количеството гуми, 

ИУМПС - 2028г.: 

ниво на повторна 

употреба и 

оползотворяване, 

не по-ниско от 

95% от теглото 

на всяко ИУМПС; 

2028г. - ниво на 

повторна 

употреба и 

рециклиране, не 

по-ниско от 85% 

от теглото на 

всяко ИУМПС; 

ИУЕЕО - 2028г. 

разделно е събрано 

мин. 65% 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 

съответната 

година; 

Отпадъци от 

гуми - ежегодно 
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пуснати на пазара 

на РБ през 

текущата година се 

регенерират и/или 

рециклират; 

Отпадъци от 

портативни 

батерии и 
акумулатори (ПБА) 

- ежегодно разделно 

са събрани мин. 45% 

от пуснатите на 

пазара ПБА с 

изключване на ПБА, 

които са били 

пуснати на пазара, 

но са изнесени или 

изпратени от 

територията на 

страната; 

Отпадъци от 

индустриални 

батерии и 

акумулатори - 

ежегодно разделно 

са събрани мин. 25% 

от пуснатите на 

пазара 

индустриални 

батерии и 

акумулатори; 

Отпадъци от 

автомобилни 

батерии и 

акумулатори - 
ежегодно са 

събрани разделно 

100% от пуснатите 

на пазара 

автомобилни 

не по-малко от 

50% от 

количеството 

гуми, пуснати на 

пазара на РБ през 

текущата година 

се регенерират 

и/или рециклират; 

Отпадъци от 

портативни 

батерии и 

акумулатори 

(ПБА) - ежегодно 

разделно са 

събрани мин. 45% 

от пуснатите на 

пазара ПБА с 

изключване на 

ПБА, които са 

били пуснати на 

пазара, но са 

изнесени или 

изпратени от 

територията на 

страната; 

Отпадъци от 

индустриални 

батерии и 

акумулатори - 

ежегодно разделно 

са събрани мин. 

25% от 

пуснатите на 

пазара 

индустриални 

батерии и 

акумулатори; 

Отпадъци от 

автомобилни 

батерии и 
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батерии и 

акумулатори; 

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; 

- ООп извършващи 

дейностите по 

събиране, 

транспортиране, 

третиране на разделно 

събраните МРО –

ИУЕЕО; НУБА; ИУГ; 

ИУМПС; отработени 

масла; 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; 

- Община 2021-2028г. 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; 

Ежегодно от 2021г. - 

въвеждане и 

актуализиране на 

информацията за 

МРО, разделно 

събрани на 

територията на 

общината 

2028г. – събрани 

данни в 

информационната 

система на 

общината за 

управлението на 

разделно 

събраните МРО за 

всичките години 

Отдел ”ТСУ” ООп на 

МРО, с 

които 

общината 

има 

сключени 

договори 
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✓Организиране и 

управление на 

дейностите по 

събиране, 

транспортиране, 

съхраняване, 

оползотворяване 

и/или обезвреждане 

на МРО 

Сключване на договор 

с организация по 

оползотворяване на 

ИУМПС 

- Община  2021-2022г. Сключен договор с 

ООп на ИУМПС - 

предаването 

/събирането на 

ИУМПС е от 

лицензирана фирма 

и се прилага система 

за събиране на 

ИУМПС 

2021-2022г. – избор 

на ООп на ИУМПС  

2022г. - сключен 

договор 

Кмет ООп на 

ИУМПС 

Определяне на 

място/места за 

събиране на ИУМПС 

на територията на 

общината 

- Община  2021-2028г. 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 

им и условията за 

приемане на 

ИУМПС 

2021-2022г. – избор 

на място/места за 

събиране на 

ИУМПС 

2028г. – бр. места 

за събиране на 

ИУМПС 

Кмет, 

кметове на 

кметства 

ООп на 

ИУМПС 

Сключване на договор 

с организация по 

оползотворяване на 

ИУГ 

- Община 2021-2022г. Сключен договор с 

ООп на ИУГ - 

предаването 

/събирането на ИУГ 

е от лицензирана 

фирма и се прилага 

система за разделно 

събиране на ИУГ 

2021-2022г. - избор 

на Оп на ИУГ  

2022г. - сключен 

договор 

Кмет ООп на 

ИУГ 

✓Осъществяване на 

контролна дейност 

от страна на 

общината 

Контрол над лицата, 

експлоатиращи 

системата за разделно 

събиране на ИУЕЕО и 

за предоставяне на 

информация 

- Община 2022-2028г. Предаването на 

ИУЕЕО е на 

лицензирана фирма 

– прилага се система 

за разделно 

събиране на ИУЕЕО, 

съгласно действащ 

договор с ООп, 

предоставена 

Ежегодно 

осъществен контрол, 

относно спазване 

клаузите на 

договора и 

предоставена 

информация за 

количества разделно 

събрани ИУЕЕО 

Ежегодно до 

2028г. - общината 

разполага с 

информация за 

събраните 

количества 

ИУЕЕО 

Кмет, 

кметове на 

кметства, 

отдел „ТСУ“ 

ООп на 

ИУЕЕО 
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информация за 

количества разделно 

събрани ИУЕЕО 

Недопускане 

изхвърлянето на 

ИУЕЕО в съдовете за 

смесени битови 

отпадъци 

- Община 2022-2028г. ИУЕЕО се събира 

разделно в 

отредените за целта 

съдове от ООп с 

която общината има 

сключен договор 

Ежегодно 

осъществен контрол 

2028г. - не се 

изхвърлят ИУЕЕО 

в съдовете за 

смесени битови 

отпадъци 

Кмет, 

кметове на 

кметства, 

Отдел ”ТСУ” 

 

Контрол над лицата, 

експлоатиращи 

системата за разделно 

събиране на НУБА и 

за предоставяне на 

информация 

- Община 2022-2028г. Предаването на 

НУБА е на 

лицензирана фирма 

– прилага се система 

за разделно 

събиране на НУБА, 

съгласно действащ 

договор с ООп, 

предоставена 

информация за 

количества разделно 

събрани НУБА 

Ежегодно 

осъществен контрол, 

относно спазване 

клаузите на 

договора и 

предоставена 

информация за 

количества разделно 

събрани НУБА 

Ежегодно до 

2028г. - общината 

разполага с 

информация за 

събраните 

количества НУБА 

Кмет, 

кметове на 

кметства, 

отдел „ТСУ“ 

ООп на 

НУБА 

Недопускане 

изхвърлянето на 

НУБА в съдовете за 

смесени битови 

отпадъци 

- Община 2022-2028г. НУБА се събират 

разделно в 

отредените за целта 

контейнери от ООп 

с която общината 

има сключен 

договор 

Ежегодно 

осъществен контрол 

2028г. - не се 

изхвърлят НУБА в 

съдовете за 

смесени битови 

отпадъци 

Кмет, 

кметове на 

кметства, 

Отдел ”ТСУ” 

 

Контрол над лицата, 

експлоатиращи 

системата за разделно 

събиране на 

отработени масла и за 

предоставяне на 

информация 

- Община 2021-2028г. Предаването на 

отработени масла е 

на лицензирана 

фирма – прилага се 

система за разделно 

събиране на 

отработени масла, 

съгласно действащ 

договор с ООп, 

предоставена 

информация за 

количества разделно 

събрани отработени 

масла 

Ежегодно 

осъществен контрол, 

относно спазване 

клаузите на 

договора и 

предоставена 

информация за 

количества разделно 

събрани отработени 

масла 

Ежегодно до 

2028г. - общината 

разполага с 

информация за 

събраните 

количества 

отработени масла 

Кмет, 

кметове на 

кметства, 

отдел „ТСУ“ 

ООп на 

отработени 

масла 
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Спазване на 

изискванията, 

съгласно Наредбата на 

които трябва да 

отговарят местата за 

смяна на отработените 

масла и площадките за 

предварително 

съхраняване на 

отработените масла и 

отпадъчните 

нефтопродукти на 

територията на 

общината 

- Община 2021-2028г. Местата за смяна на 

отработените 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 2028г. - няма 

наложени санкции 

от страна на 

контролните 

органи 

Кмет, 

кметове на 

кметства, 

Отдел ”ТСУ” 

РИОСВ - 

Плевен 

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. 

- Община 2021-2028г. 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 

2028г. - не се 

изхвърлят 

отработени масла 

в контейнерите за 

ТБО или за 

отпадъци от 

опаковки и др. 

Кмет, 

кметове на 

кметства, 

Отдел ”ТСУ” 

 

✓Провеждане на 

информационни 

кампании 

Организиране на 

информационно-

образователни 

кампании от страна на 

ООп за разделно 

събиране на ИУЕЕО 

В рамките 

на 

ежегодните 

бюджети за 

информаци

онни 

кампании 

на ООп на 

ИУУЕЕО 

ООп на 

ИУЕЕО 

2022-2028г. Проведени 

информационни 

кампании за 

разделно събиране 

на ИУЕЕО; 

 

Повишено 

обществено 

съзнание и култура и 

информираност на 

населението за 

разделно събиране 

на ИУЕЕО;  

Брой реализирани 

информационни 

кампании за 

разделно събиране 

на ИУЕЕО на ООп 

До 2028г. 

проведена 1 бр. 

информационна 

кампания от ООп 

на ИУЕЕО 

ООп на 

ИУЕЕО  

Община 
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Организиране на 

информационно-

образователни 

кампании от страна на 

ООп за разделно 

събиране на НУБА 

В рамките 

на 

ежегодните 

бюджети за 

информаци

онни 

кампании 

на ООп на 

НУБА 

ООп на 

НУБА 

2022-2028г. Проведени 

информационни 

кампании за 

разделно събиране и 

предаване на НУБА; 

 

Населението е 

информирано за 

рисковете с 

неконтролираното 

предварително 

третиране/обезврежд

ане на батерии и 

акумулатори, 

значението на 

символите, 

използвани за 

маркиране и 

възможностите за 

участие в системите 

за разделно 

събиране; 

Брой реализирани 

информационни 

кампании за 

разделно събиране и 

предаване на НУБА 

на ООп 

До 2028г. 

проведена 1 бр. 

информационна 

кампания от ООп 

на НУБА 

ООп на 

НУБА 

Община 

Организиране на 

информационно-

образователни 

кампании от ООп за 

разделно събиране на 

отработени масла 

В рамките 

на 

ежегодните 

бюджети за 

информаци

онни 

кампании 

на ООп на 

отработени 

масла 

ООп на 

отработени 

масла 

2021-2028г. 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 

смяната им на 

територията на 

общината; 

Брой реализирани 

информационни 

кампании за 

предаване на 

отработени масла на 

ООп 

До 2028г. 

проведена 1 бр. 

информационна 

кампания от ООп 

на отработени 

масла 

ООп на 

отработени 

масла 

Община 
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VI.6. Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от 

опаковки 

 

 
 

VI.6.1. Въведение 

За разлика от останалите МРО, в управлението на отпадъците от опаковки 

общините имат значително по-активно участие и задължения като една от основните 

заинтересовани страни, което изисква много по-добра координация между всички 

участници в процеса на управление на отпадъците от опаковки. В случай, че нямат 

сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, общините 

са длъжни да разработват и изпълняват сами програми за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки и да предоставят ежегодно информация на МОСВ в тази връзка. 

Системите за разделно събиране на рециклируемите битови отпадъци се 

съвместяват със системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки. 

Отпадъците от опаковки имат ключово отношение при изпълнение на целите за 

рециклиране на битовите отпадъци. 

С приемането на „Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки“ (обн., 

ДВ, бр.85/06.11.2012г., …. изм. и доп. ДВ. бр.2/08.01.2021г.) се определят изискванията 

за пусканите на пазара опаковки и опаковъчни материали, както и за разделното 

събиране, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на 

отпадъци от опаковки, включително постигането на цели за рециклиране и/или 

оползотворяване. За всички пуснати на пазара опаковани стоки задължително се 

прилага схемата на разширена отговорност на производителя. 

Съгласно разпоредбите на чл.8 от Наредбата, лицата, които пускат на пазара 

опаковани стоки, отговарят за: 

• намаляване образуването на отпадъци от опаковки и за свеждане до минимум 

на въздействието им върху околната среда, 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; 

Съгласно чл. 19. (1) от Наредбата, ползвателите на търговски обекти, 

производствени, стопански и административни сгради в населените места събират 
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разделно получените от дейността им отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло, 

пластмаси, дърво и метали на територията на обекта и ги предават в съответствие с 

изискванията на тази наредба, съответно на наредбата по чл. 22 ЗУО. При изпълнение 

на задълженията си лицата организират разполагането на елементите от системата за 

разделно събиране с обем съобразно броя на посетителите в обектите. Забранява се 

смесването на разделно събраните отпадъци от опаковки с други материали или 

отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване. 

Забранява се депонирането, изгарянето без оползотворяване на енергията и/или 

обезвреждането по какъвто и да е друг начин на отпадъци от опаковки, които могат да 

бъдат рециклирани и/или оползотворени по друг начин, на територията на страната. 

Наредбата определя задълженията на органите на местното самоуправление и 

местната администрация, като съгласно чл. 26 кмета на общината изпълнява 

задълженията си относно отпадъци от опаковки, като сключва договори за изграждане 

на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, 

с организации по оползотворяване, притежаващи за извършване на дейности по 

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

територията на общината, и/или комплексно разрешително. Кметът на общината 

определя местата за разполагане на елементите от системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки на територията на общината, в т.ч. разполагането на съдове за 

събиране на битови отпадъци и съдове за разделно събиране. 

Кметът на общината съдейства при подготовката и провеждането на 

разяснителните кампании на организациите по оползотворяване. Кметът на общината 

отговаря контейнерите за битови отпадъци, различни от тези за отпадъци от опаковки, 

да не бъдат в жълт, зелен или син цвят. 

Ключовите разпоредби, произтичащи от ЗУО, относно задълженията на 

органите на местното самоуправление и местната администрация за разделното 

събиране на отпадъците от опаковки са: 

• 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 и/или 

- Други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за 

извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъци на територията на общината, и/или 

комплексно разрешително; 

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; 
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- 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; 

VI.6.2. Цели и мерки по отношение на рециклирането и оползотворяването 

на отпадъците от опаковки 

Стратегическа цел 

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци. 

Оперативна цел 

Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от 

опаковки. 

Количествените цели, които страната ни си поставя по отношение на 

рециклирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки през следващите 

години са: 

• До 2025г. - 65% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 

рециклират, в т.ч. Пластмаси: 50%; Дърво: 25%; Черни метали: 70%; 

Алуминий: 50%; Стъкло: 70%; Хартия и картон: 75% ; 

• До 2030г. - 70% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 

рециклират, в.т.ч.: Пластмаси: 55%; Дърво: 30%; Черни метали: 80%; 

Алуминий: 60%; Стъкло: 75%; Хартия и картон: 85%; 

В допълнение към тези цели наскоро приетото европейско законодателство от 

пакета „Кръгова икономика“ поставя по-специални изисквания към едни от най-

широко разпространените пластмасови опаковки, а именно пластмасовите бутилки за 

напитки за еднократна употреба. По-конкретно се поставя изискването всяка държава 

членка да гарантира, че: 

• от 2025г. някои бутилки за напитки трябва да съдържат най-малко 25% 

рециклирана пластмаса, а от 2030г. - най-малко 30%; 

• държавите членки да осигурят разделното събиране с цел рециклиране на 

пластмасови бутилки за еднократна употреба до 3 литра на ниво най-

малко 77% до 2025г. и до 2029г. - 90%; 

Като се вземат предвид тенденциите в страната по отношение на опаковките и 

отпадъците от опаковки, европейските политики относно кръговата икономика и 

ефективното използване на ресурсите, както и новоприетото европейско 

законодателство в разглежданата област е целесъобразно достиженията на създадената 

система за разделно събиране на отпадъците от опаковки, не само да се запазят, но и да 

се надграждат и развиват в следващите години. 

Действия/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. 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, 
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гр. Койнаре, с. Рупци, с. Радомирци, с. Телиш, с. Чомаковци, с. Горник, с. Глава. 

Обхвата на системата е 70 бр. комплекта контейнери тип „Иглу“ с вместимост 1500 л. 

за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които са разположени по населените 

места от общината, както следва - гр. Червен бряг – 37 бр. комплекта; гр. Койнаре – 

10 бр. комплекта; с. Рупци – 4 бр. комплекта; с. Радомирци - 4 бр. комплекта; с. Телиш - 

4 бр. комплекта; с. Чомаковци - 3 бр. комплекта; с. Горник - 4 бр. комплекта; с. Глава - 

4 бр. комплекта. 

В тази връзка поради неефективната работа на ООп е необходимо общината да 

предприеме действия по подобряване и разширяване на системата за разделно събиране 

на отпадъците от опаковки с цел увеличаване на количествата на разделно събраните и 

предадени за рециклиране отпадъци. Общината следва да фокусира вниманието си 

върху прилагащите и контролните механизми за спазване на изискванията от търговски 

обекти, производствени, стопански и административни сгради да събират разделно 

отпадъците си от опаковки и да ги предават на оторизирани за целта лица за 

последващо рециклиране и оползотворяване. Това ще доведе не само до екологични 

ползи (нараснали количества разделно събрани отпадъци от опаковки), но и до 

намаляване на разходите на общината за третиране на битовите отпадъци поради 

намалени количества битови отпадъци, извозването и третирането на които общината 

трябва да финансира. 

Предвидените мерки в настоящата подпрограма условно могат да бъдат 

класифицирани, като инвестиционни и неинвестиционни мерки. 

 Управление и разширяване обхвата на въведената в общината система за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки - 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 площадка за безвъзмездно предаване от населението на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата 

В тази насока общината е сключила договор №98-00-95(1)/20.11.2020г. с 

„Палмекс-03“ ЕООД, гр. Червен бряг за осигуряване на площадка за предоставяне на 

разделно събиране на отпадъци от домакинства съгласно чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. 

Въпреки това, за осигуряване на независимост, контрол върху изпълнението и 

подобряване качеството на услугата към домакинствата общината предвижда 

изпълнение на „инвестиционна“ мярка, която има значение за изпълнение целите на 

настоящата подпрограма. Осигуряване от общината на площадка за безвъзмездно 

предаване от населението на разделно събрани отпадъци от домакинствата, без за това 

общината да изисква допълнително заплащане от населението (площадка 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, 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2021 -2028г.  

125 

 

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.  

Предвижда се изграждането на такава площадка в допълнение на сключения 

договор с „Палмекс-03“ ЕООД. Изграждането е предвидено в рамките на планираното 

по Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите 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: 

 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; 

 Осъществяване на контролна дейност от страна на общината 

• 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; 

 Провеждане на информационни кампании за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки – хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, 

целящи насърчаване и мотивираност на населението и бизнеса за активно 

участие в системата за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от 

опаковки; 

 Предоставяне на информация на обществеността за управлението на 

отпадъците от опаковки - вид и количества (вкл. 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); 
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План за действие към Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки  

Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци“ 

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 отпадъците 

от опаковки 

     Отпадъци от 

опаковки – 2025г.: 

65% от теглото на 

образуваните 

отпадъци от 

опаковки се рециклира 

Пластмаси - 50%; 

Дърво - 25%;  

Черни метали - 70%; 

Алуминий - 50%; 

Стъкло - 70%; 

Хартия и картон - 

75%; 

Отпадъци от 

опаковки – 2030г.: 

70% от теглото на 

образуваните 

отпадъци от 

опаковки се 

рециклират в т.ч. 

Пластмаси - 55%; 

Дърво - 30%;  

Черни метали-80%;  

Алуминий - 60%; 

Стъкло - 75%; 

Хартия и картон - 

85%; 

  

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 

2022-

2028г. 

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 

2022г. - поставени 

цветни контейнери за 

разделно събиране на 

тези потоци отпадъци 

в населени места в 

общината 

2028г. – 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 

В зависимост от 

необходимия им 

брой 

допълнително 

ще се определи в 

бюджета на 

общината 

Община 2022-

2028г. 

Изградени са 

„джобове“ и са 

поставени цветни 

контейнери за 

разделно събиране на 

отпадъци от опаковки 

- хартия и картон, 

2022г. - бр. изградени 

„джобове” за цветни 

контейнери за 

разделно събиране на 

отпадъци от опаковки 

- хартия и картон, 

метал, пластмаса и 

2028г. - навсякъде 

където е определено 

от общината са 

поставени цветни 

контейнери и са 

изградени 

„джобове” във 

Кмет, 

кметове на 

кметства 
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картон, метал, 

пластмаса и стъкло в 

населените места в 

общината 

метал, пластмаса и 

стъкло във всички 

населени места в 

общината 

стъкло в населени 

места в общината 

всички населени 

места в общината 

Изпълнение на 

мерки за 

информираност и 

публичност 

- Община 2021г.-

2028г. 

Обществеността е 

информирана от 

интернет страницата 

на общината за 

местоположението на 

точките – местата на 

разполагане на 

цветните контейнери в 

съответните населени 

места в общината 

Ежегодно - събиране 

и обработване на 

информация за 

местоположение и бр. 

на точките – местата 

на разполагане на 

цветните контейнери 

в съответните 

населени места в 

общината 

Поддържане 

регистър за 

местоположение и 

бр. на точките – 

местата на 

разполагане на 

цветните 

контейнери в 

съответните 

населени места в 

общината 

Кмет, Отдел 

”ТСУ” 

ООп на 

отпадъци 

от 

опаковки, с 

която 

общината 

има 

сключен 

договор 

Осъществяване на 

контролна дейност 

от страна на 

Общината 

- Община 2021-

2028г. 

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 

общината; 

- 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 

на отпадъци от 

опаковки и за 

предоставяне на 

информация; 

- 2028г. - 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 

2028г. - общината 

разполага с 

информация от 

ООп за разделно 

събраните 

количества 

отпадъци от 

опаковки; 

Кмет, 

кметове на 

кметства, 

Отдел ”ТСУ” 
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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 

2021-

2028г. 

Проведени 

информационни 

кампании за разделно 

събиране на отпадъци 

от опаковки;  

 

Постигната 

мотивираност на 

населението и бизнеса 

за активно участие в 

системата за разделно 

събиране на тези 

отпадъчни потоци; 

Ежегодно реализиране 

на информационни 

кампании за разделно 

събиране на отпадъци 

от опаковки 

2028г. - 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 2021-

2028г. 

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 

договор; 

- 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 

и от ООп на 

отпадъци от 

опаковки; 

- ООп, извършваща 

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 

от опаковки, с 

която общината 

има сключен 

договор - адрес и 

Кмет, Отдел 

”ТСУ” 

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; 
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сключен договор - 

адрес и лице за 

контакт на фирмата; 

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; 

лице за контакт на 

фирмата; 
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Стратегическа цел 3: 

 

Намаляване на количествата и на риска от депонираните 

битови отпадъци и други 

 

VI.7. Програма за намаляване на количествата и на риска от 

депонираните битови отпадъци и други 

VI.7.1. Въведение 

Депонирането на отпадъците стои на най-ниското ниво в йерархията на 

управление на отпадъците, въведена с европейското и с националното законодателство. 

Основна част от усилията на национално и местно ниво за подобряване 

управлението на отпадъците са насочени към управление и предотвратяване на риска 

от депонираните отпадъци, което може да се постигне чрез няколко групи мерки: 

• ползване на депа, отговарящи на екологичните нормативни изисквания, които 

минимизират рисковете за околната среда; 

• чрез намаляване на количествата депонирани отпадъци посредством 

увеличава дела на рециклираните и оползотворени отпадъци; 

• закриване и рекултивация на старите депа за отпадъци с преустановена 

експлоатация; 

• последващи следексплоатационни грижи и мониторинг на закритите депа; 

• предотвратяване на депонирането доколкото е възможно на опасни битови 

отпадъци чрез разделното им събиране и предаване за обезвреждане; 

Част от мерките, свързани с подобряване на йерархията на управление на 

битовите отпадъци (рециклиране и оползотворяване на биоразградимите и 

рециклируемите от хартия, метал, пластмаса и стъкло и др.), както и на строителните 

отпадъци, включени в предходните програми, имат съществен принос и за 

предотвратяването и намаляването на депонираните отпадъци. 
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VI.7.2. Цели и мерки по отношение намаляване на количествата и на риска 

от депонираните битови отпадъци и други 

Стратегическа цел 

Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и 

други. 

Оперативна цел 

Предотвратяване и намаляване на риска от депонираните битови отпадъци и 

други за околната среда от община Червен бряг. 

Действия/мерки 

В настоящата програма са включени мерки от компетенциите на Община Червен 

бряг свързани с: 

• осигуряване на екологосъобразно депониране на битови отпадъци на депо, 

отговарящо на всички нормативни изисквания - община Червен бряг за 

периода на действие на настоящата ПУО 2021-2028г. е обезпечена със 

съвременна инфраструктура за управление и екологосъобразно обезвреждане 

на битовите отпадъци. Въведен е регионален принцип на управление на 

отпадъците. Депонирането е на РЦУО-Луковит. Наличен е достатъчен 

капацитет за депониране на битовите отпадъци от общините (Луковит, 

Червен бряг, Роман, Ябланица и Тетевен); 

• подобряване управлението на други потоци битови отпадъци извън 

обхванатите битови отпадъци от предходните програми, целящи подобряване 

на тяхното разделно събиране и отклоняването им от депониране, най-вече на 

опасните отпадъци от бита. 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. 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. За населението на община Червен бряг принципно е 

предвидено да ползва ЦР, разположен на РЦУО-Луковит, където са налични 

2 бр. товарни контейнери ролков тип за временно складиране на опасни 

отпадъци от бита (батерии, луминесцентни лампи, масла и др.). За разделното 

събиране на опасните отпадъци от бита и осигуряване на независимост, 

контрол върху изпълнението и подобряване качеството на услугата към 

домакинствата общината предвижда изпълнение на „инвестиционна“ мярка, 

описана в предходна програма - осигуряване от общината на площадка за 

безвъзмездно предаване от населението на разделно събрани отпадъци от 

домакинствата, без за това общината да изисква допълнително заплащане от 
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населението (площадка 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). Тази мярка подпомага намаляване на 

количествата и риска от депонираните битови отпадъци от домакинствата, 

като например едрогабаритни, опасни, както и други видове битови отпадъци.  

• следексплоатационни грижи и мониторинг за рекултивираното старо депо за 

ТБО - следексплоатационните грижи включват дейностите по поддръжка 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; 

Предмет на настоящата програма са: биологична рекултивация на старото депо 

за ТБО в гр. Червен бряг, мониторинг и следексплоатационни грижи на закритото 

общинско депо и излезлите от употреба препарати за растителна защита. 

 Управление на излезли от употреба препарати за растителна защита 

Наличните на територията на община Червен бряг излезли от употреба опасни 

отпадъци (пестициди), които се съхраняваха безопасно по различни начини (загробени, 

събрани в бетонна шахта в земята или в сграда) са обезвредени. Съгласно 

Договор №13693/31.08.2020г. с предмет: „Преопаковане, транспорт, предаване за 

окончателно обезвреждане на до 1000 тона УОЗ – пестициди, опасни отпадъци и други 

препарати за растителна защита и почистване на складовете, в които се съхраняват“, 

сключен между ПУДООС и ДЗЗД „Проект Пестициди 2019“ са извършени дейности в 

4 броя склада находящи се в гр. Койнаре; с. Сухаче; с. Радомирци; с. Реселец. Община 

Червен бряг е сключила Договор №98-00-427/11.10.2021г. с „БалБок Инжинеринг“АД, 

гр. София за предаване и приемане за транспортиране на отпадъци класифицирани с 

код и наименование 20 01 09* „Пестициди“, находящи се в склад в с. Ракита, имот 

№14007, вид собственост: Държавен поземлен фонд-МЗГ, община Червен бряг в 

ориентировъчно количество 2 984 кг прахообразни и течни пестициди.  

На територията на община Червен бряг остава само склад с. Бресте, ПИ №159027, 

местност „Шосето“, Вид собственост - Държавна частна, Начин на трайно ползване - 

Стопански двор. Количествата ПРЗ са: твърди (прахообразни) – 1 000 кг; смесени – 

500 кг.  

 Биологична рекултивация на старото общинско депо за битови 

отпадъци на община Червен бряг  

Община Червен бряг е подписала Договор №13697/03.09.2020г. с Предприятие 

за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране 

на техническата рекултивация по проект „Рекултивация на общинско сметище 

гр. Червен бряг“. През м. декември 2020г. е приключена техническата рекултивация на 

старото депо. Съгласно проекта след изпълнението на техническата рекултивация е 

предвидена биологична рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг със срок 

на изпълнение 36 месеца. Средствата за изпълнение на биологичната рекултивация се 

осигуряват от бюджета на общината. Към ноември 2021 г. е изпълнена и биологичната 

рекултивация – първа година. Остават в изпълнение отгледните грижи през следващите 

две години. 
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 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 Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и други /Стратегическа цел 

3: „Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и други“ 

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 от 

депонираните 

битови отпадъци 

и др. за околната 

среда 

     ✓Депонирани 

битови 

отпадъци – 

ежегодно 

✓За 2028г. - 10% 

по-малко 

депонирани 

битови 

отпадъци 

  

Биологична 

рекултивация на 

старото общинско 

депо за битови 

отпадъци, 

разположено в 

м. „Долна биволица”, 

гр. Червен бряг, 

община Червен бряг  

 

Втора и трета година 

отгледни грижи 

 

 

6868.43 2-ра 

година  

 

6868.43 3-та 

година 

 

 

 

Община 2021-2024г. Извършена 

биологична 

рекултивация 

на старото 

депо в гр. 

Червен бряг  

2021г. –

възлагане 

изпълнението на 

дейностите по 

биологична 

рекултивация на 

старото 

общинско депо; 

2023г. – изпълнен 

работен проект за 

биологична 

рекултивация на 

старото общинско 

депо; 

Кмет Фирмата 

изпълнител 

на 

възложените 

от общината 

дейности за 

биологична 

рекултивация 

на старото 

общинско 

депо 

Мониторинг и 

следексплоатационни 

грижи на закритото 

общинско депо за 

битови отпадъци в 

м. „Долна биволица”, 

гр. Червен бряг, 

община Червен бряг 

18 000 Община Постоянен Всички 

изисквания на 

нормативната 

уредба за 

мониторинг и 

следексплоата-

ционни грижи 

за закритото 

общинско депо 

за битови 

отпадъци са 

изпълнени и е 

предотвратен 

риска за 

околната среда 

Ежегодно -

изпълнение на 

всички 

следексплоатаци

онни грижи за 

съответната 

година и 

заложените в 

плана за 

мониторинг 

дейности 

Ежегодно – 

изготвяне на отчет 

за изпълнение на 

следексплоатацион

ните грижи за 

съответната 

година и 

заложените в 

плана за 

мониторинг 

дейности 

Община 

Червен бряг 

Акредити-

рани 

лаборатории 
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Управление на 

излезли от 

употреба 

препарати за 

растителна защита  
 

Изпълнение на проект 

за устойчиво 

управление на излезли 

от употреба препарати 

за растителна защита, 

временно съхранявани 

в общински складове 

 МОСВ 2022-2028г. Обезвредени 

отпадъци от 

препарати за 

растителна 

защита, 

съхранявани в 

общински 

складове 

2022г. – 

проектно 

предложение 

2028г. - изпълнен 

проект, количество 

обезвредени 

отпадъци от 

препарати за 

растителна защита 

Отдел „ТСУ“  
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VII. КООРДИНАЦИЯ НА ПУО С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И 

РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

Разработването на Програмата за управление на отпадъците в община Червен 

бряг за периода 2021-2028г. 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 

резултати е необходимо да се постигне синергичен ефект при изпълнение на 

дейностите във всички програмни документи на местно ниво. 

VII.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 2021-2028г.“  

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за 

ефективното и ефикасно управление на отпадъците в Р България. С плана се цели 

намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и здравето на 

населението, както и постигане на максимално ефективно използване на ресурсите, 

разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места. Важна част от Плана е 

създаването на максимални условия за предотвратяване образуването на отпадъци. 

НПУО е план на прехода от управление на отпадъците към ефективно 

използване на отпадъците като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на 

образуването им. 

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 част от цялостната национална система за планиране. При разработване 

на плана са взети предвид основните постановки за развитието на България с хоризонт 

към 2030: Национална програма за развитие (НПР БЪЛГАРИЯ 2030), Национална 

програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024), Национална 

програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020-2030), Трети национален план 

за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г. и др. 

 Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 (НПР БЪЛГАРИЯ 

2030) 

Националната програма за развитие България 2030 е рамков стратегически 

документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, 

детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на 

държавното управление. 

Отчетена е визията на НПР БЪЛГАРИЯ 2030, в която е посочено, че през 2030г. 

България е държава с висок жизнен стандарт и конкурентноспособна, нисковъглеродна 

икономика. Намаляването на депонирането на отпадъци е пряко свързано с 

намаляването на емисиите на парникови газове, а конкурентоспособността на 

икономиката е обусловена от ресурсната производителност – един от трите индикатора 

на Стратегическа цел „Ускорено икономическо развитие“ в НПР БЪЛГАРИЯ 2030. 
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Една от петте оси на развитие, заложени в НПР БЪЛГАРИЯ 2030 е „Зелена и 

устойчива България“, в рамките на която са определени три национални приоритета, 

първият от които е: „Кръгова и нисковъглеродна икономика“. Основната цел на 

приоритета е повишаването на ресурсната – и в частност енергийната – 

производителност. Специално се подчертава, че фокус ще бъде поставен върху 

преминаването от депониране към предотвратяване, повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване на голямата част от формираните отпадъци в индустриалните процеси 

и бита. Тяхното рационално и отговорно използване ще бъде основна предпоставка за 

подобряването на околната среда и за постигането на устойчив ръст на икономиката. 

Поради това, че икономиката на България е най-ресурсоемката в рамките на общността, 

фокусът ще бъде поставен върху трансформирането на линейната икономика на 

страната в кръгова. Ще бъдат предприети действия за повишаване на нормата на 

кръговото (вторично) използване на материалите в икономиката. С цел постигането на 

по-добри резултати ще бъде осъществено въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно 

ефективни и безотпадни технологии. Внедряването на екоиновационни дейности, 

включително нови екологични продукти и технологии, ще заема важно място при 

подкрепата за предприятията от различни програми. Едновременно с това, ще бъдат 

положени усилия за създаването на нови работни места в областта на 

екологосъобразната и синята икономика. 

В НПР БЪЛГАРИЯ 2030 се поставят и ключови действия: при управлението на 

отпадъците ще бъде увеличен делът на компостираните био отпадъци и рециклираните 

битови, производствени и строителни отпадъци. Ще бъдат предприети мерки за 

подобряване на достъпа на гражданите и бизнеса до системите за разделно събиране и 

рециклиране на отпадъци, като се надграждат и разширяват съществуващите 

изисквания. Осигурено ще бъде предоставянето на финансови стимули за подпомагане 

на разделното събиране на отпадъци, както и за употребата на рециклирани суровини. 

За постигане на по-добра ефективност на рециклирането и повишаване на количествата 

рециклирани битови отпадъци ще бъде въведено допълнително задължително разделно 

събиране на биоотпадъците и отпадъците от текстил. Ограничаването на депонирането 

ще продължи да бъде стимулирано и чрез задължителните и до момента режими на 

разширена отговорност на производителите по отношение на масово разпространените 

отпадъци с фокус върху повишаване на количествата рециклирани отпадъци и 

стимулиране на многократната употреба. Същевременно ще продължи приоритетно 

рекултивацията на депата за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните 

изисквания, като ще се предприемат мерки за предотвратяване на незаконното 

изхвърляне на отпадъци и произтичащото замърсяване. 

 „Национална програма за подобряване качеството на атмосферния 

въздух (2018-2024г.)“, приета с Решение №334 на Министерския съвет от 07.06.2019г. 

и „Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020-2030г.)“, 

приета с Решение №541 на Министерския съвет от 13.09.2019г. 

Двете национални програми в сектор „Въздух“ предвиждат мерки в сектор 

битово отопление – преминаване от традиционни към алтернативни отоплителни 

решения (природен газ и топлофикационни мрежи), както и алтернативни уреди (печки 

на твърдо гориво, отговарящи на стандартите за екодизайн). Изпълнението на мерките 

от двете програми води пряко до предотвратяване и намаляване на образуването на 

битови отпадъци от пепел и сгурия, които се депонират.  

 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2021 -2028г.  

138 

 

 „Трети национален план за действие по изменение на климата за 

периода 2013-2020г.“, одобрен с Решение №439 от 1 юни 2012г. на Министерски съвет 

С Третия план за действие по изменение на климата се залагат основите на 

преход към нисковъглеродно и ресурсно-ефективно развитие на страната ни. Въпреки, 

че в абсолютни стойности емисиите на парникови газове от сектор отпадъци са 

намалели с почти 28% спрямо базовата 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. Планът констатира, че при третирането на 

отпадъчните води в големи ПСОВ (обслужващи над 50 000 е.ж.) е технологично 

възможно и икономически целесъобразно произвеждането на топлинна и 

електроенергия от отделяния при стабилизирането на утайките в метан танкове биогаз 

за покриване на основната част от енергийните нужди на станциите. 

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 изискванията и 

закриване на депата с преустановена експлоатация, улавяне и изгаряне на биогаза от 

утайките от ПСОВ. 

 „Национален план за действие за управление на устойчивите 

органични замърсители в България 2020-2030г.“ 

По своята същност той е продължение и актуализация на първите два 

национални плана за управление на устойчивите органични замърсители в България, 

като освен 22-те УОЗ вещества, са обхванати и новите 6 УОЗ вещества, включени в 

Стокхолмската конвенция в периода 2013-2017г. 

Инвентаризацията на УОЗ, различни от пестицидите, показва, че на територията 

на България се спазват забраните за производство, внос, износ на УОЗ, съгласно 

разпоредбите на Стокхолмската конвенция и Регламента за УОЗ. 

В новия НПДУУОЗ са включени и мерки, които да намалят и предотвратят 

вредното влияние на опасни отпадъци върху околната среда и човешкото здраве чрез 

редица мерки, като напр. предотвратяването на пускането на пазара, употребата и 

износа на УОЗ чрез упражняването на контрол, което предотвратява образуването на 

отпадъци, съдържащи УОЗ, укрепване на лабораторната мрежа чрез създаването и 

акредитирането на аналитична лаборатория за определяне съдържанието на УОЗ в 

изделия и отпадъци, което е предвидено в разработвания нов план за УОЗ; укрепване 

административния капацитет относно УОЗ и др. мерки.  

VII.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 

съответствие с изискванията на Закона за регионално развитиe. Актуализация на 
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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. 

Предвидените цели и мерки в настоящата ПУО на община Червен бряг ще 

допринесат 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 и начина на 

живот” – устойчивото развитие и достъпът до териториите е не само 

основна политика на Европейския съюз, но и допринася за комплексното 

социално-икономическо развитие:  

➢ Приоритет: 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; 
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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; 

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.  

Предвидените цели и мерки в настоящата ПУО на община Червен бряг са 

съобразени с 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”. 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 стратегически и специфични цели: Стратегическа цел 1 – Опазване 

на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност; Специфична цел 1.2 – 

Устойчиво и екологосъобразно управление на отпадъците – подобряване 

ефективността на дейностите по управление на отпадъците; Приоритет 1.2.1 – 

Въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци в общината и намаляване 

количеството на депонираните отпадъци. 
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VIII. 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 определените 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. 

Наблюдението (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. Отдел ”ТСУ” 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 и степента на изразходване на ресурсите. 

При изграждане на системата за наблюдение, отчет и контрол е необходимо да 

се извърши ясно разпределение на отговорностите. Кметът на общината организира 

наблюдението на изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. 

Той определя звеното в структурата на общинската администрация, което отговаря за 

събиране и обобщаване на информацията за изпълнение на включените в програмата 

мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за изпълнение на програмата. 

Наблюдение изпълнението на програмата се контролира от Кмета на община Червен 

бряг и упълномощени длъжностни лица от общинската администрация. 

Отдел ”ТСУ” 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. социологически 

проучвания или анкети. ЗУО изисква кметът на общината да представя годишен отчет 

за изпълнение на програмата за управление на отпадъците за предходната година до 31 

март, поради това е подходящо събирането и систематизирането на информацията за 

предходната година да се извърши до края на месец февруари. 

Целесъобразно е изготвянето на междинна оценка на ПУО след три годишен 

срок на изпълнение (т.е това е след края на 2024г.), както и на окончателна оценка на 

ПУО в края на срока на изпълнение на общинската ПУО (т.е това е края на 2028г.), 
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които да посочват тенденциите и степента на изпълнение на програмните цели, както и 

анализ на причините за евентуални проблеми при изпълнението им. 

Контролът върху изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще 

се осъществява от Общински съвет – Червен бряг. Кметът на общината информира 

ежегодно общинския съвет и обществеността за изпълнението на програмата през 

предходната календарна година. За целта всяка година в срок до края на месец 

февруари Отдел ”ТСУ” 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. Целта на отчета за изпълнение на програмата през 

предходната календарна година е да се проследи напредъкът при изпълнението и да се 

идентифицират необходимите промени или адаптиране на програмата за текущата 

година. 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. 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 – Отдел ”ТСУ”.  

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 изпълнението: 

o Създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни; 

o Преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на 

ПУО през годината и предприетите мерки за преодоляването им; 

o Резултати от извършена оценка и тематични допитвания към края 

на отчетната година; 

• Напредък по изпълнение на целите и мерките в ПУО; 

• Заключение – изводи от анализа на изпълнението и предложения за промени 

или адаптиране на програмата за текущата година в случай на необходимост; 

• Приложения – 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); 

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 промяна във фактическите и/или нормативните условия при поява 

на следните обстоятелства: 

• В резултат от въздействието на "външни" фактори – например промени в 

изискванията на европейското и българското законодателство, които налагат 

промяна в поставените в програмата стратегически и специфични цели и в 

съответните програмни мерки; 

• В резултат на фактори, свързани с изпълнението - значително изоставане в 

изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък за постигане на 
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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; 

Процедурата в случай на актуализация може да се извърши от Отдел ”ТСУ” и 

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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IX. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ОТНОСНО ОТПАДЪЦИТЕ 

1. Анализ на битовите отпадъци 

Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ, предшестващ разработването 

на общинската програма. 

Анализът на битовите отпадъци трябва да даде отговор на различни въпроси: 

• Какви са количества и тенденциите на различните потоци отпадъци в 

общината за анализирания период; 

• Какви са количествата образувани отпадъци в общината и каква е нормата на 

натрупване; 

• Какъв е морфологичният състав на образуваните битови отпадъци в 

общината; 

• Какви са количествата повторно използвани, рециклирани, оползотворени и 

обезвредени битови отпадъци за разглеждания период и какви са тенденциите 

в третирането на битовите отпадъци; 

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

в съответствие с националното законодателство и разпределението на 

ангажиментите между общините в дадена РСУО, ако те са одобрили 

споразумение за такова разпределение. 

1.1. Информационно обезпечение на анализа 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани следните 

документи: 

• Данни от община Червен бряг за измерените количества депонирани смесени 

битови отпадъци на Регионалното депо на РЦУО-Луковит за периода от 

2016-2020г.; 

• Данни от община Червен бряг за разделно събрани от „Екопак България“ АД 

отпадъци от опаковки за периода 2016-2020г.; 

• Данни от НСИ; 

• Данни от ИАОС; 

1.2. Количества на различните потоци отпадъци в община Червен бряг 

На територията на общината се генерират основно твърди битови отпадъци. 

Основните източници на битови отпадъци, приблизително 90% е населението и около 

10% от търговски, административни, социални, фирмени и други подобни обекти. 

Генерират се също така и производствени отпадъци. Не е регистрирано образуване на 

опасни отпадъци.  

„Битовите отпадъци“ съгласно НПУО и Директива (ЕС) 2018/851 на 

Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 

2008/98/ЕО относно отпадъците битови отпадъци са: „а) смесени отпадъци или 

разделно събирани отпадъци от домакинства, включително хартия и картон, стъкло, 

метали, пластмаса, биологични отпадъци, дървесина, текстил, опаковки, отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии и акумулатори, както и 

обемни отпадъци, включително дюшеци и мебели; б) смесени отпадъци или разделно 

събирани отпадъци от други източници, когато тези отпадъци са сходни по естество и 

състав с отпадъците от домакинства;  

Битовите отпадъци не включват отпадъците от производството, селското 

стопанство, горското стопанство, рибарството, септичните ями и канализационната 

система и от третирането на отпадъчните води, включително утайки от пречистване на 
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отпадъчни води, излезли от употреба моторни превозни средства или отпадъци от 

строителство и разрушаване.“. 

Основните източници на отпадъци на територията на общината са гражданите, 

домакинствата, предприятията, частните фирми, училищата, строителството, 

животинските ферми, ресторантите, увеселителните заведения, болничните заведения и 

др. 

Съгласно НПУО:  

Депонирани битови отпадъци, кг/жител/година 

 2016г. 2017г. 2018г. 

Средно за ЕС- 27 

държави (от 2020) 
121 118 117 

България 260 269 249 

Източник: НПУО 2021-2028г. 

На национално ниво е отчетена положителна тенденцията - количеството на 

директно депонираните битови отпадъци за периода 1999-2018г. е намаляло с близо 

74%. Най-ниското ниво на показателя е достигнато през 2018г., а най-високото – през 

2009г. Общото количество на депонираните битови отпадъци в национален план също 

намалява, като за периода 2009-2018г. намалението е почти 50%. Намаленията на 

количествата на общо депонираните и на директно депонираните битови отпадъци 

могат да се обяснят най-вече с въвеждането в експлоатация на нови инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци и сепариращи инсталации за смесени 

битови отпадъци. 

За определяне на нормата на депониране е ползвана количествената информация 

за измерените депонирани отпадъци на РЦУО-Луковит за периода 2016-2020г. по 

получени данни от община Червен бряг. В следващата таблица е представена изчислена 

нормата на депониране в община Червен бряг на РЦУО-Луковит, като населението на 

община Червен бряг е по данни на НСИ: 

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

Депонирани отпадъци 

на РЦУО Луковит 

в тона  

5 728,560  6 372,020 6 386,510 6 225,718 6 186,570 

Население  

Община Червен бряг  

Броя жители 

25442 24964 24492 24120 23918 

Норма на депониране  225,16 255,25 260,76 258,11 258,66 

 

Нормата на депониране в годините 2016-2020г. нараства, като за 2019г. и 2020г. 

се запазва една и съща. През 2018г. за община Червен бряг са депонирани 

260,76 кг/жител/година битови отпадъци срещу 249 кг/жител/година средно за 

страната. 

1.2.1. Количества на образуваните битови отпадъци в общината и норма 

за натрупване на битовите отпадъци 

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

генерираните битови отпадъци и нормата на натрупване на отпадъци.  

Нормата на натрупване - представлява средното годишно количество 

образувани битови отпадъци, които се падат на един жител. 
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Количества на общо образуваните битови отпадъци в РСУО-Луковит (2013-

2018г.), тона 

 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Общо за 

страната 
3 061 773 3 091 190 3 010 794 2 881 330 3 079 545 2 861 518 

РСУО - 

Луковит 
23 850 21 505 21 040 20 530 21 483 22 052 

Луковит 6 023 4 795 4 976 5 401 6 321 5 756 

Роман 743 695 697 748 1 126 1 448 

Тетевен 9 188 9 565 9 105 7 314 6 354 6 432 

Червен 

бряг 
6 356 4 761 4 535 5 876 6 412 7 104 

Ябланица 1 540 1 689 1 727 1 191 1 271 1 313 

Източник: НПУО 2021-2028г. 

За РСУО-Луковит се наблюдава тенденция на спад на общите количества на 

образуваните битови отпадъци през 2018г. спрямо 2013г. по подобие на положението в 

страната. 

За община Червен бряг в периода 2013-2015г. има намаляване в количествата на 

образуваните отпадъци, докато за периода 2016-2018г. количествата на образуваните 

отпадъци се увеличават. 

В следващата таблица са представени количествата на образуваните, директно 

депонирани, предадени за предварително третиране и предадените за рециклиране 

битови отпадъци за страната и община Червен бряг, през последните години (по данни 

на НСИ): 

България 2016г. 2017г. 2018г. 

Общо образувани битови отпадъци             

- хил. тона 
2 881 3 080 2 862 

Население  7 101 859 7 050 034 7 000 039 

Образувани битови отпадъци на човек от 

населението - кг/чов./г. 
406 435 407 

Директно депонирани битови отпадъци – 

хил. тона 
1 383 1 142 834 

Предадени за предварително третиране 

битови отпадъци – хил. тона  
1 418 1 789 1 813 

Предадени за рециклиране битови 

отпадъци – хил. тона 
81 149 215 

 

Община Червен бряг 2016г. 2017г. 2018г. 

Общо образувани битови отпадъци             

- тона 
5 876 6 412 7 104 

Население 25 442 24 964 24 492 

Образувани битови отпадъци на човек от 

населението - кг/чов./г. 
231 257 290 

Директно депонирани битови отпадъци - 

тона 
5 851 6 397 6 387 
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Предадени за предварително третиране 

битови отпадъци - тона  
0 0 420 

Предадени за рециклиране битови 

отпадъци - тона 
26 15 297 

В прогнозните изчисления за определяне на количества на битовите отпадъци, 

генерирани на територията на община Червен бряг не са използвани данни от НСИ, 

защото не отговарят на действителността. Например по данни на НСИ, количествата за 

„предадени за предварително третиране битови отпадъци“ в община Червен бряг през 

2016г. и 2017г. са нула тона/година. В същото време по данни на ИАОС данните са 

съответно – 155 т/г. и 60 т/г., което се потвърждава с данните от пунктовете за разделно 

събиране. Поради горното за определяне количествата на образуваните отпадъци са 

ползвани данните от община Червен бряг за събрани и предадени на РЦУО-Луковит и 

от ИАОС за разделно събрани отпадъци. 

Нормата на натрупване на битовите отпадъци нараства с увеличаване броя на 

населението на населените места. Общините, в които преобладават по-малки по 

население населени места, отчитат по-ниска норма на натрупване в сравнение с тези, в 

които преобладават по-големи по население населени места. Съгласно НПУО нормата 

на натрупване за 2018г. за населени места с население от 25000 до 50000 жители е 

421 кг/жител/година. За населени места с население от 3000 до 25000 жители нормата 

на натрупване за 2018г. е 346 кг/ж/година.  

За община Червен бряг нормата на натрупване е изчислена по години, като общо 

образуваните количества битови отпадъци, в това число депонираните и рециклираните 

отпадъци на територията на община Червен бряг за периода 2016 - 2020г. 

Образувани и третирани битови отпадъци в община Червен бряг 

Година 

Процент на 

населението с 

организирано 

сметосъбиране 

Общо 

образувани 

битови 

отпадъци                                           

Директно 

депонирани 

битови 

отпадъци  

Предадени за 

предварително 

третиране, вкл.  

рециклиране на 

битови 

отпадъци  

Норма на 

натрупване на 

БО на глава от 

населението 

Разделно 

събрани 

зелени 

отпадъци 

  (%) (тона) (тона) (тона) (kg/жител/год.) (тона) 

2016 100 5883.56 5728.56* 155** 231.25   

2017 100 6432.02 6372.02* 60** 257.65   

2018 100 7104.51 6386.51* 718** 290.07   

2019 100 6368.72 6225.72* 143** 264.04   

2020 100 6195.85 6186.57* 3.6*** 258.81 176.46* 

* по данни на Община Червен бряг – измерване на РЦУО Луковит  

** по данни на ИАОС за всички разделно събрани отпадъци за последващо рециклиране 

*** по данни само от „Екопак България“ АД за предадени за рециклиране материали (към 

момента няма налични данни от ИАОС за останалите разделно събрани отпадъци в община Червен 

бряг) 

Видно от горната таблица нормата на натрупване нараства в периода 2016 – 2018 

година, когато достига 290,07 кг/ж/година след което се отчита тенденция на 
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намаляване. При сравнение на нормата на натрупване за 2018г. за населени места с 

население от 3000 до 25000 жители в националния план - нормата на натрупване за 

2018г. е 346 кг/ж/година. Забелязва се, че в община Червен бряг за същата година 

нормата на натрупване е значително по-ниска.  

Количеството на общо образуваните битови отпадъци за периода 2016-2018г. 

следва тенденция към покачване, след което в периода 2019-2020г. следва тенденция 

към намаление. Аналогична е тенденцията при директно депонираните битови 

отпадъци в община Червен бряг. 

Депонирането, като метод за обезвреждане на отпадъците е с най-голям 

относителен дял в третирането на битовите отпадъци в община Червен бряг. 

По данни на НСИ за 2018г. средната норма на натрупване на отпадъци за 

страната е 407 кг/чов./година. През 2018г. в община Червен бряг се наблюдават 

положителни тенденции за значително по-ниски стойности на показателя спрямо 

средните за страната, а именно 290 кг/чов./г. битови отпадъци.  

Според „Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци“, утвърдена 2019г. от МОСВ за населени места от 3 000 до 25 000 жители, 

нормата на натрупване е 295,5 кг/жит/год. В сравнение със средната норма на 

натрупване за населените места с население между 3 000 до 25 000 жители община 

Червен бряг също отчита по-благоприятни стойности на показателя.  

1.3. 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.  

Информацията за морфологичния състав на битовите отпадъци е взета от 

финалния доклад за изготвянето на проучване на морфологичния състав на битовите 

отпадъци на територията на Република България, изготвен по проект на ПУДООС, 

финансиран по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. 

В следващата таблица е представен морфологичният състав на битовите 

отпадъци на национално ниво: 

Хранителни 9,9% 

Хартия 4,3% 

Картон 4,2% 

Пластмаса 11,5% 

Текстил 5,4% 

Гума 1,3% 

Кожа 1,6% 

Градински 13,1% 

Дървесни 2,1% 

Стъкло 4,5% 

Метали 3,1% 

Инертни>4 см 5,5% 

Опасни 1,6% 

Други 4,3% 

Ситна Фракция<4см 27,7% 

Общо 100,0% 

Източник: НПУО 2021-2028г. 

Представеният морфологичен състав на битовите отпадъци показва, че на 
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територията на страната биоразградимите отпадъци представляват 36% от общото 

количество на образуваните битови отпадъци, биологичните отпадъци 25%, а 

рециклируемите фракции от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал 27,5% от 

битовите отпадъци. 

Съгласно Националния стратегически план за поетапно намаляване на 

количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране, 

количествата на биоразградимите отпадъци включват хранителните, хартиените, 

картонените, градинските и дървесни отпадъци, както и 20% от текстилните отпадъци и 

25% от отпадъците от кожи и 25% други неидентифицирани отпадъци. 

Съгласно Директива 2018/851 на ЕП и на Съвета от 30.05.2018г. за изменение на 

Директива 2008/98/ЕО „биологични отпадъци“ са биоразградими отпадъци от 

парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, офисите, 

ресторантите, търговията на едро, столовете, заведенията за обществено хранене и 

търговските обекти за търговия на дребно, както и подобните отпадъци от 

предприятията на хранително-вкусовата промишленост. 

Съгласно „Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци“, утвърдена през 2019г. от МОСВ, 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, Бургас и Русе; 

• 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 – отглеждането на животни и 

селскостопанска продукция обуславя понижена потребителска способност в 

тези региони; 

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 
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Данни за морфологичния състав за определените типове генератори за периода 

2012-2015г., % 

2012-2015г. 
над 150 

хиляди 

50-150 

хиляди 

25-50 

хиляди 

3-25 

хиляди 

под 3 

хиляди 

Хранителни  28.9%  30.6%  28.0%  23.2%  15.6%  

Хартия  11.4%  9.4%  8.1%  8.5%  6.1%  

Картон  9.4%  8.2%  6.9%  5.5%  4.0%  

Пластмаса  11.3%  15.4%  12.8%  10.1%  10.3%  

Текстил  2.8%  2.9%  2.9%  3.7%  2.0%  

Гума  0.9%  1.0%  1.0%  0.9%  1.0%  

Кожа  0.9%  1.0%  1.0%  0.9%  1.0%  

Градински  11.0%  11.0%  13.1%  21.7%  30.9%  

Дървесни  2.0%  2.1%  2.9%  2.0%  2.9%  

Стъкло  9.2%  7.8%  7.0%  6.1%  2.4%  

Метали  1.9%  2.0%  2.0%  2.0%  1.9%  

Инертни  9.7%  8.0%  13.7%  14.8%  21.3%  

Опасни  0.6%  0.6%  0.6%  0.6%  0.6%  

общо  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  

 

Съгласно данни от НСИ за 2020г. населението на Община Червен бряг е 

23 918  жители, поради което общината попада в IV група. 

Морфологичният състав е характеристика, изразяваща количеството на 

отделните видове отпадъци, изразено в процент спрямо общото количество на 

отпадъците.  

Конкретно за община Червен бряг е използван морфологичния анализ за 

определяне състава и количеството на смесените битови отпадъци, извършен от 

ЕкоПро Консулт ЕООД на РЦУО - Луковит през 2019г. за изготвяне на 

прединвестиционно проучване за изграждане на регионална система за сепариране и 

компостиране. Използван е анализ на отпадъци, образувани на територията на община 

Червен бряг, транспортирани за депониране на РЦУО Луковит през летния и есенния 

сезони. 

 

Морфологичен състав на смесените 

битови отпадъци в община Червен бряг 

Средно за общината 

(%) 

Хранителни отпадъци 12.64% 

Хартия  8.65% 

Картон  5.74% 

Пластмаса 9.83% 

Текстил  4.44% 

Гума без автомобилни гуми 0.76% 

Инертни  25.44% 
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Кожа 2.33% 

Градински отпадъци 17.85% 

Дървесни  3.46% 

Стъкло 5.57% 

Метали 1.86% 

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване 
0.82% 

Опасни отпадъци от бита  0.61% 

Общо БO 100.00% 

 

Съгласно получените резултати от морфологичния 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 „инертни” – 25,44%, последвани от „градински отпадъци” – 17,85% 

и „хранителни отпадъци” – 12,64%; 

• Висок е делът на „градинските отпадъци” – 17,85%, а на „дървесните 

отпадъци” е 3,46%, което е показателно, че населението не ги събира 

разделно, 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 

компостери и въвеждане на разделно събиране на „зелени” отпадъци на 

обособени за целта площадки с последващо компостиране на площадката за 

компостиране на „зелени” отпадъци, разположена на РЦУО-Луковит; 

• Делът на отпадъците от „хартия” - 8,65%, „картон” - 5,74%, „пластмаса“ - 

9,83%, „стъкло“ - 5,57% и „метали“ – 1,86% е показателен, че въпреки 

въведената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки (разделно 

събиране има в гр. Червен бряг, гр. Койнаре, с. Рупци, с. Радомирци, 

с. Телиш, с. Чомаковци, с. Горник, с. Глава), 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, напр. поради недостатъчната му информираност или 

неизградено съзнание за разделното събиране на тези отпадъчни потоци с цел 

рециклиране и оползотворяване. Предотвратяване на депонирането на тези 

потоци отпадъци и рециклирането им, ще бъде постигнато чрез изграждането 

на инсталация за сепариране 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, налага 

необходимостта от разширяване обхвата на системата, чрез включване на 

останалите населени места в общината, както и въвеждане на практики за 

разделно събиране на биоразградими отпадъци; 
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1.4. Количества повторно използвани, рециклирани, оползотворени и 

обезвредени битови отпадъци за разглеждания период 

Понастоящем 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, гр. Койнаре, с. Рупци, с. Радомирци, с. Телиш, 

с. Чомаковци, с. Горник, с. Глава. Обхвата на системата е 70 бр. комплекта контейнери 

тип „Иглу“ с вместимост 1500 л. за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които 

са разположени по населените места от общината, както следва: 

• гр. Червен бряг – 37 бр. комплекта; 

• гр. Койнаре – 10 бр. комплекта; 

• с. Рупци – 4 бр. комплекта; 

• с. Радомирци - 4 бр. комплекта; 

• с. Телиш - 4 бр. комплекта; 

• с. Чомаковци - 3 бр. комплекта; 

• с. Горник - 4 бр. комплекта; 

• с. Глава - 4 бр. комплекта; 

Местата /пунктовете за разполагане на елементите за разделното събиране на 

отпадъците от опаковки са определени от общината и съгласувани с ООп в град Червен 

бряг са следните: 

1. ул. „Отец Паисий“ /под ОУ „Христо Смирненски“/ 

2. ж.к. „Победа“, бл.1/62 

3. ул. „14-ти Септември“ /площад/ 

4.  ул. „Иван Вазов“ №41 

5. ж.к. „Победа“, бл.16/60 

6. ж.к. „Победа“, бл.4/70 

7. Ул. „Любен Каравелов“№2 

8. ул. „Яне Сандански“ под ж.к. „Победа“,бл.10 

9. ул. „Стефан Караджа“, бл. „Септември“ /кабелна телевизия/ 

10. ж.к. „Победа“, бл.9/60А 

11. ж.к. „Победа“, бл.10/60А 

12. ул. „Антим I“ до парк „Голеж“ 

13. ул. „Искър“ /площад срещу магазин „Пчела“/ 

14. ул. „Яне Сандански“ /паркинг „МБАЛ“/ 

15. Търговия на едро, кв.180А 

16. ул. „Неофит Рилски“/ под „РУП“/ 

17. ул. „Цар Самуил“, бл.2/76 

18. ул. „Генерал Тошев“, бл. „Лонгоза 

19. ул. „Александър Батенберг“ /кръстовище с ул. „Княз Борис“/ 

20. ж.к. „Победа“, бл.8/70А 

21. ул. „Тома Петков“ /до икономически техникум/ 

22. ул. „Тома Петков“, бл. 1/90 

23. ул. „Александър Батенберг“ /до директорски блок/ 

24. ж.к. „Победа“, бл.3/70 

25. ул. „14-ти Септември“/до ресторант „Венеция“/ 
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26. ул. „14-ти Септември“ /5-те кюшета/ 

27. ул. „Цар Калоян“ /до бл.ГНС 1 

28. ул. „Кирил и Методи“ /р-т „Манчестър“/ 

29. ул. „Неофит Рилски“ и ул. „Станке Димитров“ 

30. ул. „Струга“ /срещу ПГ по хранителни технологии „Юрий Гагарин“/ 

31. бл. „Дунав“, бл. „Слънце“ и бл. „Напредък“ 

32. ул. „Македония“ срещу ПГ по Механотехника „9 май“ 

33. ул. „Яне Сандански“ над ул.“Вихрен“ 

34. ул. „Цар Самуил“ / общежитие/ 

35. ул. „Европа“ срещу фирма „Калинел“ 

36. Община Червен бряг /площад – тото пункт/ 

37. ул. „Хан Кубра“/спирка магарето/ 

На територията на общината, функциониращите пунктове за изкупуване на 

отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло допринасят за събирането на 

допълнителни количества разделно събрани от домакинствата отпадъчни потоци от 

хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.  

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 2016-2020г., са както следва: 

2016г. 

Община Вид отпадък Код на отпадъка 

Количество 

разделно събрани 

отпадъци от 

опаковки (тона) 

Червен бряг 

Хартиени и картонени 

опаковки 
20 01 01 3.354 

Пластмасови и 

метални опаковки 
20 01 39 4.350 

Стъклени опаковки 15 01 07 8.110 

Общо: 15.814 

 

2017г. 

Община Вид отпадък Код на отпадъка 

Количество 

разделно събрани 

отпадъци от 

опаковки (тона) 

Червен бряг 

Хартиени и картонени 

опаковки 
20 01 01 2.557 

Пластмасови и 

метални опаковки 
20 01 39 3.494 

Стъклени опаковки 15 01 07 0 

Общо: 6.051 
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2018г. 

Община Вид отпадък Код на отпадъка 

Количество 

разделно събрани 

отпадъци от 

опаковки (тона) 

Червен бряг 

Хартиени и картонени 

опаковки 
20 01 01 1.021 

Пластмасови и 

метални опаковки 
20 01 39 1.136 

Стъклени опаковки 15 01 07 3.550 

Общо: 5.707 

 

2019г. 

Община Вид отпадък Код на отпадъка 

Количество 

разделно събрани 

отпадъци от 

опаковки (тона) 

Червен бряг 

Хартиени и картонени 

опаковки 
20 01 01 1.207 

Пластмасови и 

метални опаковки 
20 01 39 1.546 

Стъклени опаковки 15 01 07 16.180 

Общо: 18.933 

 

2020г. 

Община Вид отпадък Код на отпадъка 

Количество 

разделно събрани 

отпадъци от 

опаковки (тона) 

Червен бряг 

Хартиени и картонени 

опаковки 
20 01 01 1.662 

Пластмасови и 

метални опаковки 
20 01 39 1.941 

Стъклени опаковки 15 01 07 0 

Общо: 3.603 

 

За периода 2016-2020г. общото количество на разделно събраните отпадъци от 

опаковки (хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали) възлиза на 50,108 т, от които: 

хартиени и картонени опаковки – 9,801 т; пластмасови и метални опаковки – 12,467 т и 

стъклени опаковки – 27,840 т. 
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1.5. Степен на изпълнение на целите  

1. Подготовка за повторна употреба и рециклиране:  

• най-късно до 1 януари 2020г. подготовката за повторна употреба и 

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

пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други 

източници, да достига не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези 

отпадъци;  

Общината има цели за рециклиране на битови отпадъци от хартия, картон, 

пластмаси, метали и стъкло. Анализът показва, че количествата на разделно събраните 

отпадъци от тези фракции чрез организацията по оползотворяване все още не са 

достатъчни, за да се постигнат от общината годишните цели за рециклиране на 

битовите отпадъци. Това се доказва и от издадените заповеди за изпълнение на целите 

на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, съгласно които 

общината е сред общините които не изпълняват целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за 

управление на отпадъците. 

В следващата таблица са представени постигнатите целите по чл. 31, ал. 1 от 

Закон за управление на отпадъците за РСУО – Луковит и община Червен бряг. 

Предадени за оползотворяване (в т.ч. рециклиране) от общо образуваните 

битови отпадъци (2015-2018г.), % 

РСУО/Община 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

РСУО -Луковит 3% 3% 5% 7% 

Община Червен бряг 4% 3% 1% 10% 

Източник: НПУО 2021-2028г. 

РСУО и община Червен бряг не успяват да постигнат целите 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 към 2016г. (най-малко 25% от общото им тегло) и към 2018г. (най-

малко 40% от общото им тегло) съгласно ЗУО. 

Община Червен бряг е постигнала степен на рециклиране 1% за 2017г., съгласно 

Заповед №164/21.05.2019г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по 

околна среда. 

Община Червен бряг е постигнала степен на рециклиране 10% за 2018г., 

съгласно Заповед №139/15.06.2020г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна 

агенция по околна среда. 

2. Цели за намаляване на депонираните отпадъци. 

• най-късно до 31 декември 2020г. и след това количеството на депонираните 

биоразградими битови отпадъци да бъде до 35 на сто от общото количество на 

същите отпадъци, образувани през 1995г. 

Към момента биоразградимите отпадъци от състава на смесените битови 

отпадъци се депонират на регионалното депо. Съгласно Наредбата за разделно 

събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с 

ПМС №20 от 25.01.2017г., община Червен бряг е задължена да предприеме мерки за 

разделното събиране и оползотворяване на цялото количество генерирани зелени 

отпадъци от паркове и градини. По този начин общината допринася за постигането на 

целите за намаляване на количествата на депонираните биоразградими отпадъци до 
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2020г., които съгласно законодателството следва да са до 35% от общото количество на 

същите отпадъци, образувани през 1995г. Община Червен бряг е постигнала 68% за 

тази цел за 2018г., съгласно Заповед №189/24.07.2020г. на Изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция по околна среда. 

1.6. Изводи 

• Основните източници на битови отпадъци, приблизително 90% е населението 

и около 10% от търговски, административни, социални, фирмени и други 

подобни обекти; 

• Нормата на депониране в годините 2016-2020г. нараства, като за 2019г. и 

2020г. се запазва една и съща. През 2018г. за община Червен бряг са 

депонирани 260,76 кг/жител/година битови отпадъци срещу 

249 кг/жител/година средно за страната; 

• Нормата на натрупване нараства в периода 2016 – 2018 година, когато достига 

290,07 кг/ж/година след което се отчита тенденция на намаляване. При 

сравнение на нормата на натрупване за 2018г. за населени места с население 

от 3000 до 25000 жители в националния план - нормата на натрупване за 

2018г. е 346 кг/ж/година. Забелязва се, че в община Червен бряг за същата 

година нормата на натрупване е значително по-ниска; 

• Количеството на общо образуваните битови отпадъци за периода 2016-2018г. 

следва тенденция към покачване, след което в периода 2019-2020г. следва 

тенденция към намаление. Аналогична е тенденцията при директно 

депонираните битови отпадъци в община Червен бряг; 

• Депонирането, като метод за обезвреждане на отпадъците е с най-голям 

относителен дял в третирането на битовите отпадъци в община Червен бряг; 

• 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 „инертни” – 25,44%, последвани от „градински 

отпадъци” – 17,85% и „хранителни отпадъци” – 12,64%; 

- Висок е делът на „градинските отпадъци” – 17,85%, а на „дървесните 

отпадъци” е 3,46%, което е показателно, че населението не ги събира 

разделно, 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 компостери и въвеждане на разделно събиране на „зелени” отпадъци на 

обособени за целта площадки с последващо компостиране на площадката 

за компостиране на „зелени” отпадъци, разположена на РЦУО-Луковит; 

- Делът на отпадъците от „хартия” - 8,65%, „картон” - 5,74%, 

„пластмаса“ - 9,83%, „стъкло“ - 5,57% и „метали“ – 1,86% е 

показателен, че въпреки въведената система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки (разделно събиране има в гр. Червен бряг, гр. 

Койнаре, с. Рупци, с. Радомирци, с. Телиш, с. Чомаковци, с. Горник, с. 

Глава), 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, напр. поради недостатъчната му 

информираност или неизградено съзнание за разделното събиране на тези 

отпадъчни потоци с цел рециклиране и оползотворяване. Предотвратяване 
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на депонирането на тези потоци отпадъци и рециклирането им, ще бъде 

постигнато чрез изграждането на инсталация за сепариране 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, 

налага необходимостта от разширяване обхвата на системата, чрез 

включване на останалите населени места в общината, както и въвеждане на 

практики за разделно събиране на биоразградими отпадъци; 

• В общината на територията на гр. Червен бряг, гр. Койнаре, с. Рупци, с. 

Радомирци, с. Телиш, с. Чомаковци, с. Горник, с. Глава 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 с „Екопак България” АД за сътрудничество в областта на 

разделното събиране на отпадъци от опаковки, относно изграждане и 

управление на система за разделното им събиране; 

• За периода 2016-2020г. общото количество на разделно събраните отпадъци 

от опаковки (хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали) възлиза на 

50,108 т, от които: хартиени и картонени опаковки – 9,801 т; пластмасови и 

метални опаковки – 12,467 т и стъклени опаковки – 27,840 т; 

• Общината е сред общините които не изпълняват целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от 

Закона за управление на отпадъците, като процента на рециклиране на 

отпадъците от опаковки - хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал, от общо 

генерираните отпадъци от опаковки за 2018г. в община Червен бряг е 10%; 

• Общината е сред общините които изпълняват целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от 

Закона за управление на отпадъците. Община Червен бряг е постигнала 68% 

от целта за намаляване на депонираните биоразградими битови отпадъци за 

2018г.;  

1.7. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 

анализа пропуски и несъответствия 

• Необходимо е общината да предприеме мерки за разширяване обхвата на 

системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и в останалите 

населени места в общината, както и въвеждане на практики за разделно 

събиране на биоразградими отпадъци; 

• Необходимо е общината да осигури компостери на домакинствата за 

компостиране на зелените отпадъци, както и да изгради площадки за 

временно им съхранение, да въведе разделно събиране на хранителните 

отпадъци и транспортирането им до РЦУО – Луковит за компостиране; 

• Интензивно провеждане на информационни кампании в общината за 

повишаване информираността и заинтересоваността на населението за 

участие 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 чрез  финансиране 

по ОП „Околна среда 2021-2027г.  
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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.  

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. 

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; 

Образуваните утайки от ПСОВ на жител годишно в Р България са 

9,66 кг/жител/год.  

В община Червен бряг през 2015г. е изградена нова пречиствателна станция за 

отпадъчни води за която има изготвена „Програма за управление на дейностите по 

третиране на отпадъците 2020-2024г.”. Община Червен бряг няма информация за 

количествата генерирани утайки от ПСОВ – гр. Червен бряг, те се управляват от ВиК – 

ЕООД гр. Плевен. 

ПСОВ - гр.Червен бряг е с монтира една компактна станция за механично 

пречистване, биологична фаза за предварително биологично отстраняване на фосфора и 
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денитрификация с 1 бр. радиален утайкоуплътнител, 2 бр. центрофуги се постига 

обезводняване до около 35% СВ. Обезводнената утайка след Центрофугите се изнася 

извън сградата с винтови транспортьори до контейнери, откъдето периодично се 

извозва на депо или на изсушителните полета. Новоизградената ПСОВ отговаря на 

нормативните изисквания.  

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.  

За периода 2016г. – 2020г. на РЦУО-Луковит не са депонирани утайки от ПСОВ 

Червен бряг.   

Прогнозата за количествата „утайки от ПСОВ“ за периода 2021-2028г. са 

определени като произведение на броя на прогнозното население и норма на 

натрупване на утайки от ПСОВ от 16 кг/жител/год.  

Прогноза за образуваните утайки от ПСОВ в община Червен бряг 

Вид отпадък 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

(т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) 

Утайки от ПСОВ* 382.69 379.89 377.50 375.52 373.94 372.75 371.95 371.54 

*В община Червен бряг генерираните утайки са главно експлоатация ГПСОВ – гр. Червен бряг и 

частично от септични ями 

2.2. Изводи – няма  

2.3. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 

анализа пропуски и несъответствия 

• Необходимо е Община Червен бряг да изисква от оператора на ПСОВ Червен 

бряг информация относно количествата на генерираните утайки и начините 

на тяхното третиране.  

3. Анализ на строителните отпадъци 

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. 
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Изисквания на законодателството към общините относно управление на ОСР: 

• 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. 

На територията на общината няма специално депо за третиране на строителни 

отпадъци.  

Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността на 

домакинствата и фирми, извършващи строителна и ремонтна дейност. Компонентите на 

строителните отпадъци са бетонови късове, тухли, хоросан и др. Отпадъците от 

строителна дейност се депонираха на старото общинско депо в гр. Червен бряг, което 

понастоящем е закрито с техническа и биологична рекултивация първа година.  

За периода 2016-2020г. в община Червен бряг количествата, генерирани от 

ремонтните дейности на домакинствата на територията на общината и за количествата 

на депонираните строителни отпадъци се управляват от лицата извършващи ремонтна 

дейност. Строителните отпадъци се извозват до Регионалното депо на РЦУО – 

гр. Луковит. При изпълнение на малки ремонтни дейности населението оставя 

генерираните строителни отпадъци до контейнерите с битови отпадъци, които в 

последствие се събират от фирмата, която извършва дейности по събиране и 

транспортиране, но не се предават отделно като строителни отпадъци, а общо в 

битовите отпадъци.    

За населението на община Червен бряг с изграждането на регионалната система 

на ЦР на РЦУО-Луковит са предвидени контейнери за приемане на строителни 

отпадъци от домакинствата и от община Червен бряг.  

На практика така предвидената система не работи за община Червен бряг, тъй 

като населението на общината е затруднено с достъп до РЦУО в почивни дни, когато 

обикновено се изхвърлят строителните отпадъци от ремонтна дейност. Изхвърлянето 

на определеното за целта място в РЦУО затруднява населението на община Червен 

бряг и поради неговата отдалеченост от населеното място. Създават се предпоставки за 

изхвърляне на отпадъци от дейности по строителство и разрушаване на 

нерегламентирани места най-често извън населените места, за което се налага 

общината непрекъснато да заделя допълнителни средства за почистване на формиращи 

се нерегламентирани сметища.  

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 

строителните отпадъци, 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 „Наредба 

за управление на отпадъците на територията на община Червен бряг“, като съгласно 

Глава трета, раздел III “Организация и управление на строителните отпадъци и земни 

маси“ се забранява: 
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• Нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на 

нерегламентирано третиране на строителни отпадъци и земни маси, в. т.ч. 

изхвърлянето им до и в контейнерите за събиране на битови отпадъци или 

разделно събиране на отпадъците от опаковки; 

• Депонирането на строителни материали, строителни отпадъци и изкопни 

земни маси извън границите на строителните площадки и/или извън 

границите на имота; 

Прогнозата на образуваните количества „строителни отпадъци“ за периода 2021-

2028г. са определени като произведение на броя на прогнозното население и норма на 

натрупване на строителни отпадъци от 76 кг/жител/год.  

Прогноза за образуваните строителни отпадъци в община Червен бряг 

Вид отпадък 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

(т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) 

Строителни 

отпадъци  1 817.77 1 804.47 1 793.14 1 783.72 1 776.20 1 770.57 1 766.77 1 764.80 

 

3.1. Изводи 

• 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. След рекултивацията на старото 

депо управлението на строителните отпадъци е проблем в община Червен 

бряг и изисква спешни мерки;  

• 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; 

3.2. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 

анализа пропуски и несъответствия 

• Общината не е обезпечена с инфраструктура за строителни отпадъци, поради 

което е необходимо да организира изграждане на инсталация за селективно 

разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и производство на рециклирани строителни материали; 

• Необходимо е община Червен бряг да обособи специализирани площадки в 

град Червен бряг и села в общината за разделно събиране на строителни 

отпадъци от домакинствата и транспортиране за последващо оползотворяване 

в предвидената за изграждане инсталация за селективно разрушаване, 

подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и 

производство на рециклирани строителни материали; 
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩОТО НАЦИОНАЛНО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И 

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ/ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ В КОНТЕКСТА НА 

ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ  

Анализът трябва да даде отговор на различни въпроси: 

• Какви са основните принципи на националното законодателство по 

управление на отпадъците и основните ангажименти на общините в 

сферата на управление на отпадъците, произтичащи от това 

законодателство? 

• Кои национални програмни документи определят рамката на 

програмиране на управлението на отпадъците на национално ниво? 

• Какво е нивото на изпълнение на предходната общинска програма за 

управление на отпадъците. 

За извършване на настоящия анализ и осигуряване на необходимата информация 

са събрани, проучени и анализирани следните информационни източници: 

- Национални нормативни, стратегически и програмни документи, свързани с 

управлението на отпадъците; 

1. Основни ангажименти по управление на отпадъците на общините 

ЗУО и наредбите към него регламентират детайлно редица ангажименти на 

общините, свързани с управлението на отпадъците. Националната нормативна рамка и 

програмни документи в сектор отпадъци следват европейската йерархия на управление 

на отпадъците и са разработени на основата на общовалидни на международно и 

европейско ниво принципи. Йерархията на отпадъците определя приоритетния ред на 

това какво представлява най-добрата възможност за околната среда в 

законодателството и в политиката относно отпадъците. Спазването на йерархията за 

управление на отпадъците осигурява ефективно използване на ресурсите, поради което 

следва да се насърчава по всякакъв начин. Йерархията задава пет възможни начина за 

правителствените институции, местните власти и бизнеса за справяне с отпадъците и 

дава приоритет на мерките в следната последователност: 

 Предотвратяване на образуването на отпадъци 

„Предотвратяване” на образуването на отпадъци е определено в Член 3, точка 

12 от РДО, респективно в §1, точка 28 от ДР на ЗУО, като “Мерките, взети преди 

веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява:  

• количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 

продуктите или удължаването на жизнения им цикъл; 

• вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве, или 

• съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите“; 

 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“.  

„Подготовка за повторна употреба” е определено в Член 3 (16) РДО, респ. в 

§1, т.25 от ДР на ЗУО, като: „дейностите по оползотворяване, представляващи 
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проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на 

продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да могат да бъдат използвани 

повторно без каквато и да е друга предварителна обработка.“.  

 Рециклиране 

„Рециклиране” е определено в Член 3 (17) от РДО, респ. в §1, точка 37 от ДР на 

ЗУО, като: „всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали 

се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за 

други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва 

оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се 

използват като горива или за насипни дейности“. 

 Друго оползотворяване (напр. оползотворяване за получаване на 

енергия) 

 Обезвреждане  

„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. 

Националното законодателство и политика в областта на управление на 

отпадъците се основават на следните основни принципи: 

 Устойчиво развитие – основната цел на устойчивото развитие е да се 

достигне разумно и справедливо разпределение на нивото на икономическо 

благосъстояние, което да бъде продължено за много поколения. Устойчиво 

развитие в областта на управление на отпадъците означава използване на 

природните ресурси по начин, който не ги унищожава или уврежда и не 

ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения. Това 

налага максимално използване на възможностите за предотвратяване на 

образуването на отпадъци и за оползотворяване и рециклирането им. 

 Най-добрите налични техники, не изискващи прекомерни разходи 

(НДНТНПР) - консултативен процес за вземане на решения, в който се 

отчитат относителните преимущества на различните възможности за 

управление на отпадъците, имащи отношение към опазването на околната 

среда, на приемлива цена. Йерархията на управление на отпадъците 

предоставя теоретичната рамка, която може да се използва като ръководство 

при оценяването на различните възможности. НДНТНПР е решение (или 

комбинация от решения), което за дадени цели и обстоятелства предоставя 

най-големи ползи или застрашава в най-малка степен околната среда както в 

краткосрочен, така и в дългосрочен аспект. Независимо, че йерархията e 

полезна като обща цел на политиката по управление на отпадъците, нейното 

прилагане трябва да бъде съпоставяно с принципа на НДНТНПР, в 

зависимост от съществуващите обстоятелства и икономически условия. 

 Интегрирано управление на отпадъците - изисква вземане на решения и 

прилагане на ясно определени количествени цели в рамките на една система, 

състояща се от законови, технически, организационни и икономически 

мерки, идентифицирани източници на ресурси и определени отговорности за 

всички участници, изпълняващи тези цели. Интегрираното управление 

съчетава всички останали принципи на политиката по управление на 
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отпадъци. То гарантира взаимодействие и оптимално съчетаване на 

различните методи и подходи, целящи достигане на икономически и 

екологически ефективно управление на отпадъците. 

 Участие на обществеността – съответните заинтересовани страни и органи, 

както и широката общественост имат възможност да участват в 

разработването на плановете за управление на отпадъците и на програмите 

за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след разработването 

им. 

 Предотвратяване - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 

избегнато, където това е възможно. 

 Отговорност на производителя и замърсителят плаща – тези, които 

образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват 

околната среда, трябва да покрият пълните разходи за своите действия. 

 Превантивност – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат 

предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап. 

 Близост – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко 

до мястото на тяхното образуване. 

Основните ангажименти на общините, произтичащи от нормативната уредба за 

отпадъци, също са подчинени на тази йерархия и принципи. 

2. Анализ на националната нормативна рамка за управление на 

отпадъците  

Законът за опазване на околната среда (ЗООС), Законът за устройство на 

територията (ЗУТ), Законът за управление на отпадъците (ЗУО) 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.91/25.09.2002г., 

……..изм. ДВ., бр.21/12.03.2021г.) 

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 за причинените вреди”, „възстановяване и подобряване 

на качеството на околната среда в замърсените и увредените райони“ и 

„интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и 

регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения“. 

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 
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извършване на екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС) и издаване на комплексни разрешителни или лицензи. 

 Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1/02.01.2001г., ….. изм. 

и доп. ДВ. бр.21/12.03.2021г.) 

Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на 

територията, инвестиционното проектиране и строителството в страната, и определя 

ограниченията върху собствеността за устройствени цели. 

Въвежда се 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.117/10.12.1997г., …. изм. 

ДВ. бр.16/23.02.2021г.) 

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.53/13.07.2012г., ….. изм. и 

доп. ДВ. бр.19/05.03.2021г.) 

Действащият 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 радиоактивни отпадъци; отпадъчни 

газове, изпускани в атмосферния въздух; земя (in situ), включително неизкопана 

замърсена почва и трайно свързани със земята сгради; незамърсена почва и други 

материали в естествено състояние, изкопани по време на строителни дейности, когато е 

сигурно, че материалът ще бъде използван за целите на строителството в естественото 

си състояние на площадката, от която е изкопан; излезли от употреба експлозиви; слама 

и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, 

използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от такава 
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биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават 

човешкото здраве; отпадъчни води; трупове на умрели, но не заклани животни; 

отпадъци, получени от проучването, добива, обработката и съхранението на минерални 

суровини и при експлоатацията на кариери, и др. 

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; 

• 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 

(Изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за битови 

отпадъци са регламентирани в Наредбата за изискванията, на които 

трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за 

третиране на отпадъци и Наредбата за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за 

третиране на отпадъци); 

5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата 

на територията на съответната община (Следва да се подчертае, че за 

разлика от отменения ЗУО в новия закон отпада задължението на 

общините за осигуряване на депа за депониране на строителни отпадъци 

и от разрушаване на сгради, извън отпадъците от ремонтна дейност на 

жилищата на домакинствата); 

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 (отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни 

средства и електронно и електрическо оборудване, негодни за употреба 

батерии и акумулатори, отработени масла, излезли от употреба гуми); 
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8. изпълнението на решенията на Общото събрание на Регионалното 

сдружение, в което участва дадена община 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, 

както и информация относно мерките за предотвратяване образуването 

на отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на 

отпадъци чрез интернет страницата на общината, както и по друг 

подходящ начин; 

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

пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на 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, с: 

• 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; 
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- 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. 21 на ЗУО: Кметът на общината съвместно с другите кметове на 

общините от Регионалното сдружението за управление на отпадъците, предприема 

действия по възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за изграждане 

на ново съоръжение за третиране на битовите отпадъци най-малко три години преди 

изчерпване обема на депото за битови отпадъци или изтичането на експлоатационния 

срок на инсталацията, за което уведомява съответната РИОСВ. 

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; 

ЗУО изисква кметът на общината да организира разделното събиране и 

съхраняването на битови биоразградими отпадъци и зелени отпадъци, (в т.ч. 

определянето на местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране на тези отпадъци и предаването им за компостиране или друг вид 

третиране), както и за постигане за целите за намаляване на депонираните 

биоразградими и зелени отпадъци и постигане на целите за оползотворяването им. 

Съгласно чл. 34 на ЗУО биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове 

и градини се събират разделно. Биоотпадъците, както и отпадъците от зелените площи 

към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради се 

третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява 

висока степен на защита на околната среда. 

Съгласно чл. 23. на ЗУО общините, включени във всеки от регионите, създават 

регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо 

и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. Регионалната система за управление 

на отпадъците има за цел да постигне тяхното ефективно събиране, транспортиране и 

третиране съобразно изискванията на чл. 6, ал. 1 и изпълнение на задълженията по 

чл. 19 чрез участие на общините. Общините - членове на регионалното сдружение, 

определят собствеността на регионалното депо и/или друго съоръжение за третиране на 

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

управление на отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното сдружение и в 

нея не може да бъде калкулирана печалба за сдруженията. 
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Чл. 112 на ЗУО регламентира обхвата на контролните правомощия на общините, 

като кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира: 

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

съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

• дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на 

общински и/или регионални депа; 

• площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 

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

• изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне; 

Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на 

терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на 

територията на общината. 

Съгласно чл. 118 от ЗУО кметът на общината по местонахождение на 

площадката за дейности с отпадъци от черни и цветни метали упражнява контрол за 

спазване на условията и реда за извършване на тези дейности, съобразно своите 

компетенции. За констатираните нарушения при проверките за спазване на условията и 

реда за извършване на тези дейности, кметът на общината уведомява в 14-дневен срок 

директора на съответната РИОСВ, като му изпраща всички документи. 

ЗУО определя и размера на глобите, които кметовете или оправомощени от тях 

лица могат да налагат на основание на ЗУО. 

ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

строителни рециклирани материали въведе и специални изисквания към 

оползотворяване на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради. 

Съгласно ЗУО общините са отговорни и за организиране на събирането, 

включително разделното, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци 

от ремонтна дейност, образувани от домакинствата. В новия ЗУО отпада ангажиментът 

на общините да осигуряват депа и други съоръжения за всички строителни отпадъци 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, както и в случаите, когато местната администрация е компетентна да 

одобрява и разрешава инвестиционните проекти, и по-конкретно – одобрението на 

плановете за управление на отпадъците като неразделна част от инвестиционните 

проекти. 

Ключовите разпоредби, произтичащи от ЗУО са: 

• Системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум изпълнението 

на следните цели: 

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

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 55 на сто от общото 

тегло на тези отпадъци; 

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

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 60 на сто от общото 

тегло на тези отпадъци; 

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

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 65 на сто от общото 

тегло на тези отпадъци; 
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- най-късно до 31 декември 2035г. количеството на депонираните битови 

отпадъци да е намалено до 10 на сто или по-малко от общото количество 

образувани битови отпадъци (по тегло). 

• Целите се постигат поетапно съгласно сроковете, определени в §15 от 

преходните и заключителните разпоредби на ЗУО. В региона целите се 

изпълняват съвместно от всички общини в региона в съответствие с 

решението по чл. 26, ал. 1, т. 6. Целите за подготовката за повторна употреба 

и рециклирането на битови отпадъци се постигат поетапно, като след 31 

декември 2020г. нарастват всяка година с по 1 на сто, както следва: 

- 31 декември 2021г. - 51 на сто; 

- 31 декември 2022г. - 52 на сто; 

- 31 декември 2023г. - 53 на сто; 

- 31 декември 2024г. - 54 на сто; 

- 31 декември 2025г. - 55 на сто; 

Министърът на околната среда и водите може да отложи постигането на целта 

до 2040г., като минимално допустимото изпълнение се намалява до 50 на сто 

за 2025г., 55 на сто за 2030г. и 60 на сто за 2035г. 

• Системите за третиране на строителни отпадъци следва да осигуряват 

подготовка за повторната им употреба, рециклиране и друго оползотворяване 

на материали от неопасни строителни отпадъци, включително при насипни 

дейности, чрез заместване на други материали с отпадъци в количество не по-

малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват материали в 

естествено състояние, определени с код 17 05 04 от списъка на отпадъците 

съгласно Решение 2000/532/ЕО; 

• Регламентира отговорността на кмета за почистване на общинските пътища и 

техните сервитути; 

• Системите за разделно събиране на отпадъци по чл. 19, ал. 3, т. 6 и за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки задължително включват всички 

населени места с население, по-голямо от 5 000 жители, и курортните 

населени места; 

• 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 осигуряване на обезпечението е отговорен и всеки ползвател на 

депото, като ежемесечно превежда на собственика на депото дължимите 

средства за осигуряване на обезпечението на база на количествата 

отпадъци, които е депонирал; 

- За обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за 

неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления 

за всеки тон депониран отпадък. Отчисленията имат за цел да се намали 

количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното 

рециклиране и оползотворяване. Размерът на отчисленията за битови 

отпадъци се намалява, когато целите в региона са изпълнени от общините, 

съгласно чл. 64, ал. 5 на ЗУО. 

• Указва изискванията и реда за предоставяне на информация за дейности, 

свързани с отпадъци; 
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 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 от 24 август 2004г. 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.81/17.09.2004г.); 

- За изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и 

инсталации за третиране на отпадъци 

✓ 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 (издадена 

от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр.80/13.09.2013г., 

изм. и доп. ДВ. бр.36/01.05.2021г.); 

- За изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и за 

съвместно изгаряне на отпадъци 

✓ Наредба №4 от 5 април 2013г. за условията и изискванията за 

изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и 

инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, 

бр.36/16.04.2013г., ……изм. и доп. ДВ. бр.101/27.11.2020г.); 

- Към инсталации, произвеждащи титанов диоксид 

✓ Наредба №3 от 22 май 2013г. 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 №201 от 04.08.2016г., Обн. ДВ. бр.63/12.08.2016г., изм. 

ДВ. бр.55/07.07.2017г.); 
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- 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 267 от 05.12.2017г. 

(обн., ДВ, бр.98/08.12.2017г.); 

- За разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими 

отпадъци 

✓ Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци, приета с ПМС №20 от 25.01.2017г. 

(Обн. ДВ. бр.11/31.01.2017г.,……изм. и доп. ДВ. бр.2/08.01.2021г.); 

Наредбата се прилага за биоразградими отпадъци и биоотпадъци с произход от: 

домакинствата и други обекти, които са обхванати от общинските системи за разделно 

събиране; домакинствата и други обекти, които са обхванати от общинските системи за 

събиране на смесени битови отпадъци. 

Притежателите на битови биоотпадъци ги предават на общинска система за 

разделно събиране или извършват компостиране на място. 

Съгласно чл. 4 от наредбата се забранява: 

• неконтролираното изгаряне на биоотпадъци; 

• депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг 

начин, в случай че могат да се рециклират или оползотворят на територията 

на региона; 

• смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци; 

• изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови 

отпадъци при наличието на осигурени системи за разделно събиране на 

биоотпадъци; 

• изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за рециклируеми отпадъци; 

• депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъци от поддържането на 

зелени площи, паркове и градини, от зелени площи към търговски обекти, 

стопански и административни сгради. 

Наредбата определя изискванията към общинските системи за разделно 

събиране на биоотпадъци, като биоотпадъците се събират разделно при източника на 

образуване. 

Съгласно чл. 6. (1) системите за разделно събиране включват: 

• съдове за събиране на биоотпадъците при източника на образуване; 

• специализирани транспортни средства, необходими за тяхното обслужване; 

• специализирана техника за раздробяване и нарязване на биоотпадъците; 

• площадки за събиране и временно съхраняване на биоотпадъците; 

Наредбата определя задълженията на органите на местното самоуправление и 

местната администрация, като кмета на общината осигурява разделно събиране и 

оползотворяване на биоотпадъците от поддържането на обществени площи, паркове и 

градини на територията на общината. Кметът на общината включва като неразделна 

част от програмата мерки за предотвратяване образуването на биоотпадъци, разделно 

събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на общината, отчитайки 

специфичните условия на отделните видове населени места (големина, тип, брой 

жители и др.). Кметът на общината разработва подробен график за обслужване на 
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съдовете за разделно събиране на биоотпадъци и го оповестяват на интернет 

страницата на общината и/или информират населението по друг подходящ начин. 

- ПХБ 

✓ Наредба №3 от 5 август 2014г. 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 

(обн., ДВ, бр.70/22.08.2014г.); 

- За опаковки и отпадъци от опаковки 

✓ Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, 

бр.85/06.11.2012г., …. изм. и доп. ДВ. бр.2/08.01.2021г.); 

С наредбата се определят изискванията за пусканите на пазара опаковки и 

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

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

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

пуснати на пазара опаковани стоки задължително се прилага схемата на разширена 

отговорност на производителя. 

Съгласно чл. 23 от наредбата, системите за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки, организирани от организациите по оползотворяване, съответно от кметовете 

на общини, обхващат курортните населени места и всички населени места с население 

над 5 000 жители. Целите за обхванато население се постигат от организациите по 

оползотворяване в съответствие с представляваните от тях количества опаковки и от 

кметове на общини в случаите по чл. 26, ал. 1, т. 2 от наредбата. 

Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирани от 

организациите по оползотворяване, съответно от кмета на общината, включват най-

малко зелени, жълти (и сини) съдове за събиране на отпадъци от опаковки от 

домакинствата, различни от тези за битовите отпадъци. В населените места съдовете за 

разделно събиране се разполагат до съдове за събиране на битови отпадъци. 

Наредбата определя задълженията на органите на местното самоуправление и 

местната администрация, като съгласно чл. 26 кмета на общината изпълнява 

задълженията си относно отпадъци от опаковки, като сключва договори за изграждане 

на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, 

с организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на 

глава пета, раздел III от ЗУО, и/или други лица, притежаващи разрешение или 

регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за 

извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъци на територията на общината, и/или комплексно 

разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС). Кметът на общината определя местата за разполагане на 

елементите от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията 

на общината, в т.ч. разполагането на съдове за събиране на битови отпадъци и съдове за 

разделно събиране. С договорите се уговарят задълженията на страните по 

изпълнението и отчитането на целите за разделно събиране, рециклиране и 

оползотворяване. Кметът на общината осигурява и организира прилагането на 

подходящи мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете 

за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Кметът на общината съдейства при 
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подготовката и провеждането на разяснителните кампании на организациите по 

оползотворяване. Кметът на общината отговаря контейнерите за битови отпадъци, 

различни от тези за отпадъци от опаковки, да не бъдат в жълт, зелен или син цвят. 

- ИУЕЕО 

✓ Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно 

оборудване (приета с ПМС №256 от 13.11.2013г., обн. ДВ, 

бр.100/19.11.2013г., …..изм. и доп. ДВ. бр.2 /08.01.2021г.); 

Наредбата определя задължения на кмета на общината, като съгласно чл. 27, 

кмета на общината: 

1. 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; 

2. 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: 

а) организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или 

б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или 

в) 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 трябва да 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. 

Съгласно чл. 28, кмета на общината изготвя и утвърждава график за събиране на 

ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не по-малко от две дати годишно. Графикът по 

се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин. 

- ИУМПС 

✓ Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (приета с 

ПМС №11 от 15.01.2013г., обн., ДВ, бр.7/25.01.2013г., ……изм. и доп. 

ДВ. бр.2/08.01.2021г.); 

Наредбата определя задълженията на кмета на общината, като съгласно чл. 16. 

кмета на общината - определя местата на територията на общината за предаване на 

ИУМПС; организира дейностите по събирането на ИУМПС и предаването им в 

центрове за разкомплектоване, за което уведомява звеното "Пътна полиция" при 

областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на 

МПС. Кметът на общината сключва договор с организации по оползотворяване на 

ИУМПС; лица, които изпълняват задълженията си индивидуално. Договорите 

съдържат най-малко: 

1. 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;  
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2. 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 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.2/08.01.2013г., …… изм. и доп. ДВ. бр.2/08.01.2021г.); 

Наредбата определя задълженията на кмета на общината, като съгласно чл. 27 

кмета на общината: 

1. 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; 

2. 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: 

1. 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; 

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 

портативни и автомобилни НУБА на територията на общината; 

3. 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; 

4. задължение за предоставяне в определен срок най-малко веднъж годишно на 

информация за разделно събраните портативни и автомобилни НУБА на територията 

на общината. 

- За отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

✓ Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета 

с ПМС №352 от 27.12.2012г., обн. ДВ. бр.2/08.01.2013г., …..изм. и доп. 

ДВ. бр.2/08.01.2021г.); 

Наредбата определя задълженията на кмета на общината, като съгласно чл. 39 

кмета на общината: 

1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на 

общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация 

по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, 
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и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на 

отработените масла; 

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли 

от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане. 

Кметът на общината извършва дейностите в следните случаи: 

1. по т. 1 - когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени 

върху общински имот, и 

2. по т. 2 - когато има сключен договор за извършване на дейностите по 

събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване 

и/или обезвреждане със: 

а) организация по оползотворяване на отработени масла; 

б) лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си 

индивидуално; 

в) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден 

по реда на глава пета, раздели I и II 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 от ЗООС. 

- За автомобилни гуми 

✓ Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми 

(приета с ПМС №221 от 14.09.2012г., обн. ДВ. бр.73/25.09.2012г., 

…….. изм. и доп. ДВ. бр.2/08.01.2021г.); 

Наредбата определя задълженията на органите на местното самоуправление и 

местната администрация, като съгласно чл. 20 на наредбата, кмета на общината: 

1. 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 за условията за приемане на 

ИУГ; 

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и 

предаването им за оползотворяване или обезвреждане. 

Кметът на общината извършва дейностите в следните случаи: 

1. по т. 1 - когато местата за събиране на ИУГ са разположени върху общински 

имот, и 

2. по т. 2 - когато има сключен договор за извършване на дейностите по 

събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или 

обезвреждане със: 

а) организация по оползотворяване на ИУГ; 

б) лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си по 

наредбата индивидуално. 

За извършване на дейностите кметът на общината сключва договор с лицата, 

извършващи дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване 

или обезвреждане на ИУГ, притежаващи съответния документ по чл. 35 ЗУО. 

- За отпадъци на територията на лечебни и здравни заведения 

✓ Наредба №1 от 9 февруари 2015г. за изискванията към дейностите по 

събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и 
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здравните заведения (Обн. ДВ. бр.13/17.02.2015г., изм. и доп. ДВ. 

бр.102/11.12.2018г.).  

• 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.111/27.12.2013г.,……. изм. и 

доп. ДВ. бр.77/16.09.2021г.); 

• 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 от 23 юли 2014г. за класификация на отпадъците 

(обн., ДВ, бр.66/08.08.2014г., …… изм. и доп. ДВ. бр.86/06.10.2020г.); 

- За предоставяне на информация и реда за водене на публични 

регистри относно отпадъците 

✓ Наредба №1 от 4 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., ….. изм. и 

доп. ДВ. бр.30/31.03.2020г.); 

3. Програмни документи на национално ниво 

 „Национален стратегически план за поетапно намаляване на 

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

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. Планът е приет в изпълнение 

на Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999г. относно депонирането на 

отпадъци. 

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 

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”. 
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 „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 план за управление на отпадъците 2021-2028г.“ е 

програмен документ на национално ниво за интегрирано управление на дейностите по 

отпадъците в Р.България. има ключова роля за ефективното и ефикасно управление на 

отпадъците в Р България. С плана се цели намаляване на вредното въздействие на 

отпадъците върху околната среда и здравето на населението, както и постигане на 

максимално ефективно използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване 

на нови работни места. Важна част от Плана е създаването на максимални условия за 

предотвратяване образуването на отпадъци. НПУО е план на прехода от управление на 

отпадъците към ефективно използване на отпадъците като ресурс и устойчиво развитие 

чрез предотвратяване на образуването им. 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. 

 Оперативна програма “Околна среда 2021-2027г.” 

Идентифицирани са пет приоритета, които да бъдат финансирани по програма 

Околна среда. Те са „Води“, „Отпадъци“, „Биоразнообразие“, „Риск и изменение на 

климата“ и „Въздух“.  

Инвестициите за периода 2021-2027 г. продължават да бъдат фокусирани върху 

интервенции, стимулиращи прехода към кръгова икономика. Приоритет е даден на 

развитието и подобряването на общинските системи за управление на отпадъци на 

регионално ниво, най-вече инфраструктура за управление на отпадъците, която цели 

рециклиране и разделно събиране за постигане на целите към 2030 г. 

Залегнала е концепцията за преход към кръгова икономика в съответствие с 

целите за устойчиво развитие (ЦУР) от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие 

(Програмата на ООН до 2030 г.), с постигането на които се гарантира устойчив растеж 

на икономиката. Част от условията са свързани с насърчаване ефективното използване 

на ресурси по време целия им жизнен цикъл, включително тяхната поправка, повторна 

употреба и рециклиране, което ще доведе не само до намаляване на отпадъците, но и 

ще намали необходимостта от извличането на нови ресурси. Насърчава се прилагането 

на мерки, насочени към гарантиране на разделяне при източника, събиране и 

рециклиране на приоритетните потоци от отпадъци. В съответствие с йерархията на 

отпадъците и с цел намаляване на емисиите на парникови газове, които се отделят от 

депонирането на отпадъци в депа, е важно да се улесни тяхното разделно събиране и 

правилно третиране. 
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 Стратегия за преход към кръгова икономика 

Документът предвижда повишаване на ресурсната ефективност, намаляване на 

материалните разходи, стимулиране на иновациите, прекъсване на връзката между 

икономическият растеж от потреблението на ресурси, развитие на пазара на труда, 

намаляване на отпадъците и разходите по тяхното обезвреждане. Новият план за 

действие е насочен към: установяване на рамка за устойчива продуктова политика; 

ключови вериги за създаване на стойност в областта на продуктите; по-ефективна 

политика в областта на отпадъците, насочена към тяхното предотвратяване, повторно 

използване и оползотворяване; създаване на кръгови модели в полза на хората, 

регионите и градовете. Залегнала е Стратегическа цел 2: По-малко отпадъци, повече 

ресурси. Целта е да се образуват все по-малко отпадъци, чрез насърчаване на дейности 

по повторна употреба, поправка, ремонт и преработка на продуктите. Ще се осигурят 

стимули за изграждането на центрове за повторна употреба в градовете. 

Предстои сериозно предизвикателство пред местните власти – въвеждане на 

задължително разделно събиране на биоотпадъци от домакинствата през 2023 г.  

Необходими са координирани действия между общините, бизнеса, системите за 

разширена отговорност на производителите и гражданите за изграждане на удобни и 

икономически ефективни системи за разделно събиране на отпадъци от домакинства и 

значително повишаване на ангажираността и участието на последните в тези системи. 

Относно управлението на строителните отпадъци е необходимо строителният 

сектор да поеме водеща роля при предотвратяването и повторната употреба на 

строителни отпадъци в партньорство с местните власти.  

4. Ниво на изпълнение на предходната общинска програма за управление 

на отпадъците 

 „Програма за управление на отпадъците в община Червен бряг за 2016-

2020г.“ (приета с Решение на ОбС №701/28.09.2017г.) 

ПУО в Община Червен бряг за 2016-2020г. е основен инструмент за прилагане 

на законодателството и регионалната политика за управление на отпадъците на 

общинско ниво.  

В рамките на Програмата бяха разработени осем подпрограми с предложени 

конкретни целенасочени мерки и комбинацията им във времето води до постигане 

изпълнението както на оперативните цели на всяка от подпрограмите, така и на 

четирите стратегически цели: 

Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

- Програма с мерки за предотвратяване образуването на 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; 

- 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; 
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- 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; 

• Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и 

безопасна околна среда; 

- Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с 

преустановена експлоатация; 

• Стратегическа 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; 

В община Червен бряг за 2020г. е изготвен „Годишен отчет за изпълнение на 

Програма за управление на отпадъците в 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 на битовите отпадъци от територията на 

община Червен бряг до Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр. Луковит, както и 

събиране и транспортиране на растителни и биоразградими отпадъци и почистване на 

териториите за обществено ползване на гр. Червен бряг, се извършват от фирма „Астон 

Сервиз” ООД, съгласно сключен договор с общината. Честотата на сметосъбирането и 

сметоизвозването 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. Обществените територии по населени 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 за битови отпадъци по населените места от общината е 632 бр. 

контейнери тип „Бобър” 1,1 м3. През 2020г. са предоставени 104 бр. кофи HDPE с 

вместимост 120 л. за нуждите на гражданите в гр. Червен бряг. 

Съгласно Заповед №РД0200/06.04.2016г. от РИОСВ – гр. Плевен е спряна 

експлоатацията на общинското депо за неопасни отпадъци – гр. Червен бряг. 

От м. април 2016г. община Червен бряг транспортира битовите отпадъци до 

Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Луковит. Общото количество 

транспортирани и депонирани битови отпадъци от общината до Регионално депо за 

неопасни отпадъци – гр. Луковит  за 2020г. е 6 186,570 тона. 

Съгласно изискванията на ЗУО, община Червен бряг е превела по сметка на 

Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Луковит, такси за депониране и 

отчисления за 2020г., както следва: 

• Такса депониране на отпадъци – 170 749, 33 лв. с ДДС; 

• Такса отчисления по чл.60 – 35 572,78 лв.; 

• Такса отчисления по чл.64 – 456 262,17 лв.; 

Община Червен бряг има сключен договор с „Екопак България” АД за 

въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 
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гр. Червен бряг, гр. Койнаре, с. Рупци, с. Радомирци, с. Телиш, с. Чомаковци, с. Горник 

и с. Глава. Обхвата на системата е 70 бр. комплекта контейнери тип „Иглу“ с 

вместимост 1 500 л. за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които са 

разположени по населените места от общината, както следва: гр. Червен бряг – 37 бр. 

комплекта, гр. Койнаре - 10 бр. комплекта, с. Рупци - 4 бр. комплекта, с. Радомирци – 

4 бр. комплекта, с. Телиш - 4 бр. комплекта, с. Чомаковци – 3 бр. комплекта, с. Горник - 

4 бр. комплекта и с. Глава - 4 бр. комплекта. 

Община Червен бряг е подписала Договор №13697/03.09.2020г. с ПУДООС за 

финансиране на техническата рекултивация по проект „Рекултивация на общинско 

сметище гр. Червен бряг“. През м. декември 2020г. са изпълнени строително-

монтажните работи за техническата рекултивация. Съгласно проекта след 

изпълнението на техническата рекултивация е предвидена биологична рекултивация на 

общинско сметище гр. Червен бряг със срок на изпълнение 36 месеца. Средствата за 

изпълнение на биологичната рекултивация ще се осигурят от бюджета на общината. 

Заложените мерки в подпрограмите 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 90%. Липсата на 

необходимите финансови ресурси в общинския бюджет са основната причина за 

неизпълнение на някои от мерките. 

5. Изводи 

• Европейските стратегически документи от последните години променят 

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

екологосъобразно управление на отпадъците като ключов фактор за опазване 

на околната среда, към политика на предотвратяване на тяхното образуване и 

включването им в икономическия цикъл, основан на „кръгова икономика“. 

Този подход цели прекъсване на връзката между икономическия растеж и 

генерирането на отпадъци, вредящи на околната среда и създаващи риск за 

човешкото здраве; 

• 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; 

6. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 

анализа пропуски и несъответствия - няма 
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3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА МЕСТНО НИВО 

Анализът трябва да даде отговор на различни въпроси: 

• Приета ли е нормативна уредба на местно ниво в съответствие с чл. 22 от 

ЗУО, която да детайлизира правата и задълженията на общинската 

администрация, на гражданите и юридическите лица по отношение на 

управление на отпадъците и съдържа ли тя минималните изисквания на 

ЗУО; 

• Има ли планирани/извършени промени в Наредбата по чл. 9 от Закона за 

местните данъци и такси, отразяващи изискванията за използването на 

основите за всяка от услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и 

такси и отчитайки разпоредбата, че количеството битови отпадъци е 

водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци 

(чл.67, ал.4, ЗМДТ); 

• Кои други местни наредби имат отношение към управление на 

отпадъците. 

Анализът и оценката на нормативните и програмните документи на община 

Червен бряг в областта на управление на отпадъците е направен в контекста на правата 

и задълженията на местните власти, произтичащи от националната нормативна уредба 

и националните програмни документи.  

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 2019-2023г.” 

(утвърден със Заповед РД-09-99/18.02.2020г.); 

• „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 

2019-2023г.“ (приет с Решение №39/30.12.2019г., изм. реш. №248/27.11.2020г. 

на ОбС – Червен бряг); 

• „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-09-266/18.05.2015г. и влизат в сила от 31.10.2017г.); 

• „Наредба за управление на отпадъците на територията на община Червен 

бряг (приета с Решение на ОбС №1291/23.04.2019г.); 

• „Наредба за определяне размера на месните данъци на територията на 

община Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС №52/29.02.2008г., изм. с 

Решение на ОбС №1155/31.01.2019г.; 

• „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Червен бряг“ (приета с Решение на 

ОбС №201/25.04.2016г., ……посл. изм. с Решение №58/28.01.2020г.); 

• „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 
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Решение на ОбС №867/11.09.2014г., изм. и доп. с Решение на 

ОбС №1184/27.02.2019г., отменено реш. №1184/27.02.2019г. с 

Решение №522/10.10.2019г. по АД №312/2019г. на Административен съд 

Плевен); 

• „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 №1073/23.10.2018г.); 

• „Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията 

на община Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС №33/31.01.2008г., изм. с 

Решение №259/20.05.2019г. на Адм. съд Плевен; 

• „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 №928/30.04.2018г.,изм. с Решение №116/07.03.2019г. по АД №1014/2018г. 

на Адм. съд Плевен); 

1. Наредби 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 2019-

2023г.” (утвърден със Заповед РД-09-99/18.02.2020г.) 

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. 

Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от 

принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, 

целесъобразност и ефективност.  

Общинската администрация 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. Специализираната администрация 

подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната 

власт. 

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 и бизнеса. 

Кметът на общината - ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, 

като внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската 

администрация, назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на 

общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците 

и служителите в общинската администрация, отговаря за опазване на обществения ред, 

като за осигуряването му издава писмени заповеди, организира изпълнението на 
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общинския бюджет изпълнението на дългосрочните програми. Кметът на общината е 

едноличен орган на изпълнителната власт, упражнява общо ръководство и контрол на 

общинската администрация и представлява общината. Кметът на общината може да 

упълномощава или да възлага със заповед на заместник-кметовете, кметовете на 

кметства, секретаря на общината и други служители от общинската администрация 

свои правомощия, като определя функциите им. Осъществява контрол по 

законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при 

изпълнение на техните правомощия. 

Заместник-кметът по финансова политика и управление ЧР, икономика и 

общинска собственост и администриране на местни данъци и такси - ръководи, 

организира и контролира дейностите на дирекция “Финансова политика и управление 

на човешките ресурси“, отдел „Администриране на местните данъци и такси“ и отдел 

„Икономика и общинска собственост“, както и ръководи изпълнители на бюджета в 

кметствата. 

Изпълнява функции по ръководство, координация и контрол в областта на: 

- Управление и разпореждане с общинска собственост; 

- Изпълнение на жилищната политика на общината и стопанисване на 

общинските жилища; 

- Управление на търговската дейност; 

- Транспортно обслужване в общината и изпълнение на транспортната схема; 

- Работата на общинските търговски дружества по изпълнение на бизнес и 

инвестиционни програми; 

Организира дейността по разработването, приемането и актуализацията на 

общинския бюджет и контрола по неговото изпълнение. Осъществява контрол по 

разходването на бюджетните и извънбюджетните средства. Организира и контролира 

дейността по събирането на местните данъци и такси и други приходи. Осъществява и 

поддържа контакти на общината с Министерства, централни, регионални, Областни и 

общински ведомства и институции по компетентност. Организира процеса на 

разработване на проекти, на стратегии, програми, планове и наредби, свързани с 

направлението, за което отговаря. 

Заместник-кметът по териториално и селищно устройство, екология, 

обществени поръчки, програми и проекти - ръководи, организира и контролира 

дейностите на отдел „Териториално и селищно устройство“ и отдел „Обществени 

поръчки, програми и проекти“. Контролира разработването на общите и подробни 

градоустройствени планове. Осъществява и поддържа контакти на общината с 

министерства, централни, регионални, областни и общински ведомства и институции 

по компетентност. Организира и координира дейности свързани с разработването, 

актуализацията и мониторинга на Общинския план за развитие. Организира и 

координира дейности свързани с управлението на проекти, програми, стратегии, 

наредби свързани с направлението, за което отговаря. 

Заместник-кметът по образование, култура, социални дейности, 

здравеопазване и спорт - ръководи, координира, организира и контролира дейността на 

всички служители в отдел „Хуманитарни дейности“, в сферата на образованието, 

културата, социалните дейности, дейности по здравеопазването, културно-историческо 

наследство, общински културни институции и читалища, спортна база, МКБППМН 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. Координира работата по значими за общината проекти в областта на 
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образование, младежта, спорта, културата, здравеопазването и социалните дейности, 

както и дейностите в тези сфери. 

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. Отговаря за спазването на наредбите на 

общинския съвет на територията на населеното място. 

Секретарят на общината – на пряко подчинение са дирекция 

„Административно и правно обслужване“, отдел ГРАО и старши специалисти КАО в 

кметствата. Организира, координира и контролира функционирането на общинската 

администрация за точното спазване на нормативните актове. Организира и отговаря за 

дейността на общинската администрация, условията на работата на служителите и 

информационно-техническото обезпечаване на дейността им. Организира деловодното 

обслужване, документооборота и общинския архив, както и отговаря за дейността на 

звената по гражданска регистрация и административно обслужване. Организира 

провеждането на атестирането на служителите в общинската администрация. 

Осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, 

двустранните и многостранни проекти, в които тя участва. 

Структурни звена на общинската администрация 

Главният архитект на общината – ръководи, координира и контролира 

дейностите по устройствено планиране, проектирането и строителството на 

територията на общината; Координира и контролира дейността на звената, създадени за 

изпълнение на функциите и задачите по ЗУТ; Издава административни актове, 

съобразно правомощията, предоставени по ЗУТ; Ръководи работата на общинския 

експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ и контролира изпълнението на 

решенията му. Участва в рамките на своите компетентности в комисии свързани с 

дейността на общината. 

Финансовият контрольор – упражнява постоянен предварителен контрол за 

законосъобразност на всички документи и действия свързани с финансовата дейност 

чрез извършване на проверки преди вземане на решения за поемане на задължения и 

преди извършване на разходи. 

Звено за вътрешен одит – на пряко подчинение на кмета на Община Червен 

бряг и докладва директно на него. Осъществява вътрешен одит на всички структури, 

програми, дейности и процеси в общината, включително на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити и търговските дружества с общинско участие в 

капитала. Изготвя на база оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен 

план за дейността си, след обсъждане с Кмета на общината и с други лица на 

ръководни длъжности. Изпълнява одитни ангажименти за даване на увереност или 

консултиране. Докладва и обсъжда с кмета на общината и с ръководителите на 

структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен 

ангажимент и представя одитен доклад. Докладва на кмета всички случаи на 

констатирани индикатори за измама. 

Служителят по сигурността на информацията – пряко е 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 
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работа във военно време. Поддържа пунктовете за военновременно управление на 

общината в техническа изправност. Подпомага при необходимост районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ - Червен бряг при осъществяване на 

дейността й. Информира 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. Планира и организира работата на 

Общинския съвет за отбрана. Разработва План за защита на населението при бедствия и 

аварии. 

Секретарят на МКБППНМ – пряко е подчинен на кмета на общината и 

организира и координира цялостната дейност на МКБППМН в община Червен бряг. 

Директорът на дирекция/началник на отдел – ръководи, планира, организира, 

контролира и координира съответната дирекция/отдел. Носи отговорност за 

изпълнението на задачите и отчита постигането на целите в дейността на 

дирекцията/отдела, пред кмета на общината. Участва, при възлагане, в работата на 

комисиите на общинския съвет за обсъждане на въпроси от компетентността на 

съответната дирекция/отдел. Внася предложение пред кмета на общината по подбора и 

разпределянето на кадрите, повишаването на служителите в дирекцията/отдела и 

налагането на наказания. Изготвя заявки за осигуряването на служителите в 

дирекцията/отдела със служебни помещения, средства за комуникации, компютърна 

техника и канцеларски материали. Носи отговорност за комплектността, качеството на 

обработката, подготовката на материалите и съгласуването на проектите за внесените 

материали в общинския съвет, заповеди на кмета, изходящи писма, преписки по 

административното обслужване и др. Възлага и контролира изпълнението на задачи, на 

определени със заповед на кмета лица, по контрола и прилагането на наредбите на 

общинския съвет и други специфични нормативни документи. 

Общинската администрация е обща и специализирана. 

Общата администрация включва следните структурни звена - дирекция 

„АПИО“ и дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“. 

Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване” е на пряко 

подчинение на секретаря на общината, като организира, координира и контролира 

дейността на Центъра за информация и услуги на гражданите. Дирекцията организира и 

извършва административното обслужване на физически и юридически лица и 

обезпечава различни форми на достъп за това. Обезпечава взаимодействието между 

структурните звена и с други администрации при организиране на административното 

обслужване. Организира и осъществява деловодната дейност и документооборота в 

общината. Дава публичност на решенията на Общински съвет и нормативните актове, 

приети от него. Организира предоставянето и разширяването на online услуги за 

гражданите и бизнеса. Осъществява организационно-техническото обслужване на 

Общинския съвет - Червен бряг чрез Звено, подпомагащо работата на ОбС. Подпомага 

дейността на кмета, заместник-кметовете и секретаря на Община Червен бряг и 

обезпечава тяхната работа. 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. Изготвя отчети и информации за 

цялостната административно-наказателна дейност на общината. Поддържа 

информацията за Общината в интернет базираната „Интегрирана информационна 

система на държавната администрация /ИИСДА/. 
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• 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; 

• Звено „Канцеларията на кмета“ – извършва информационно-аналитична 

работа във връзка с молбите, жалбите и сигналите на гражданите и 

организира приема на граждани; 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; Провежда постоянна информационна политика с 

гражданите и специфични групи от населението по всички въпроси от техен 

интерес; Създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез 

дискусии, конференции, обсъждания и други, с цел коригиране и 

усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация с тях; 

Води и поддържа в актуално състояние регистър на подписаните 

международни споразумения и архива за тях; 

• Звено, подпомагащо работата на Общинския съвет - Червен бряг - приема и 

регистрира входящата и изходяща кореспонденция на Общинския съвет; 

Осъществява организационното и техническото обслужване на Общинския 

съвет и общинската администрация; 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 изпълнение 

на решенията на Общинския съвет и информира кмета и секретаря на 

общината; Организира изготвянето и обнародване на актовете на Общинския 

съвет и довеждане до знанието на населението; 

Дирекция “Финансова политика и управление на ЧР“ в йерархично отношение е 

на пряко подчинение на заместник-кмета на общината. Директорът на дирекцията 

изпълнява функцията на главен счетоводител на общината. Дирекцията осъществява 

дейността по разработването, приемането и актуализацията на бюджета на Общината 

като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Изготвя бюджетна прогноза за 

следващи периоди. Разработва и внася за утвърждаване от Общински съвет 

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева. Извършва контрол 

по целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетни средства. 

Координира дейността по планиране и изпълнение приходната част на бюджета в 

частта местни данъци и такси. Организира разработването на длъжностните 

характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските 

дейности и звена, както и тяхното актуализиране. Осигурява всеобхватно хронологично 

регистриране на счетоводните операции. Изготвя платежни документи и извършва 

счетоводно отчитане на приходите и разходите по бюджета на общината. Организира 

съхраняването на счетоводна информация и ползването й, съгласно Закона за 

счетоводството. 
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Специализирана администрация включва следните структурни звена: 

• Отдел „Администриране на местни данъци и такси” - в йерархично 

отношение е на пряко подчинение на заместник-кмета на общината. Отделът 

приема и обработва данъчни декларации по ЗМДТ; Касово и безкасово 

обслужва плащания от фирми и физически лица по ЗМДТ; Извършва 

принудително събиране на задълженията по ЗМДТ с изтекъл срок на плащане 

от фирми и физически лица; Поддържа актуална база данни за декларирано 

движимо и недвижимо имущество от фирми и физически лица по ЗМДТ, 

начислените данъци и такси и плащания за тях по години; Прилага 

административно наказателните разпоредби на ЗМДТ; Следи за 

своевременното внасяне на събраните суми от данъци, такса битови отпадъци 

и административните услуги на отдела; Изготвя предложения до Общински 

съвет за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Червен бряг и Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Червен бряг; Съдейства за подготовката на план-сметките и 

калкулациите на разходите при определяне на размерите на местните такси и 

цени на услуги, предоставяни от общината; 

• Отдел „Икономика и общинска собственост“ - в йерархично отношение е на 

пряко подчинение на заместник-кмета на общината. Отделът съставя актове 

за имотите - общинска собственост, организира съхраняването на досиетата 

на актовете за общинска собственост и води регистри; Организира дейности 

по разпореждане с общински нежилищни имоти – продажба на урегулирани 

поземлени имоти и земеделски земи, учредяване на право на строеж, 

учредяване допълнително право на строеж, ликвидиране на собственост и 

други и съхранява преписките по разпоредителните сделки; Подготвя отчет за 

състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление 

по видове и категории обекти за преходната година и програма за 

придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 

настоящата година; Подпомага управителите на общински дружества, 

анализира дейността, води регистър на търговските дружества с общинско 

участие; Извършва процедури по категоризация на търговските обекти и води 

регистър; Организира управлението на гори - общинска собственост и 

управление и ползване на земеделските земи - общинска собственост; 

Организира и контролира дейностите свързани с изземване или премахване на 

общински жилищни имоти; 

• Отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“ – в йерархично 

отношение е на пряко подчинение на заместник-кмета на общината. Отделът 

координира планирането на обществените поръчки с оглед избягване на 

разделяне на поръчки; Изпраща за публикуване предварителните обявления, 

обявленията и решенията за откриване на процедурите по възлагане на 

обществените поръчки, решенията за определяне на изпълнител или за 

прекратяване на процедура; Изготвя всички документи, без тези съдържащи 

технически условия, изискуеми по Закона за обществени поръчки и 

нормативните актове по прилагането му, необходими за провеждане на 

процедурите по възлагане на обществени поръчки; Извършва всички 

действия, свързани с техническата и технологична подготовка и провеждане 

на процедурите по възлагане на обществени поръчки, вкл. проектите за 

договори; Участие в комисии за разглеждане , оценка и класиране на 
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офертите; Поддържа регистъра на договорите на Общината по проведените 

обществени поръчки и изпраща до Агенцията за обществени поръчки 

информация за сключените договори след проведените процедури по 

възлагане на обществени поръчки; Осъществява процесуално 

представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и всички 

органи на съдебната власт по обжалвани процедури по обществени поръчки; 

Съхранява сключените концесионни договори и договори за възлагане на 

обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, ведно със 

съставените по тях досиета; Събира, обобщава и представя своевременна и 

точна информация за възможностите за финансиране на проекти от различни 

програми на ЕС и други донорски организации; Организира и координира 

дейностите по подготовка на проектни предложения, свързани с 

кандидатстването на Община Червен бряг по проекти и програми; Оказва 

методическа помощ между отделните ресори в Общината и предоставя 

информация и експертна помощ за кандидатстване по проекти; Участва в 

изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, финансирани по 

Оперативните програми, Структурни фондове на ЕС и други национални и 

международни финансиращи институции; Извършва вътрешен мониторинг на 

проекти с външно финансиране, изпълнявани от Общината; Организира и 

координира дейностите, свързани с осигуряване на публичност и прозрачност 

относно получените от ЕС и международните финансови институции 

средства по проектите; Поддържа контакти с местни, национални и 

международни правителствени и неправителствени организации и структури 

на Европейския съюз със седалища в България и Европа; 

• Отдел „Териториално и селищно устройство“ - в йерархично отношение е 

на пряко подчинение на заместник-кмета на общината. Функциите на отдела 

са 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; 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 регионалната дирекция за 

национален и строителен контрол /РДНСК/ и в комисии, свързани с дейността 

на общината; Организира изработването на нови специализирани кадастрални 

карти, за строителни 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; Ръководи, 

координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на 

документацията на общината при взаимодействие със службите на агенция по 

кадастъра; Съхранява всички налични кадастрални и устройствени планове и 

техните изменения в техническия архив; Подготвя документи за прокарване 

на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти; Присъства 

при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 

ниво за строежи и контролира изпълнението им; Осъществява контрол при 

изпълнение на одобрени строителни проекти; Осъществява ръководство, 

координация и контрол на строителство /жилищно, просветно, здравно и др./ 

и ремонт на обекти собственост на общината; Изпълнява инвеститорски 
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функции, свързани с проектоизпълнение на общински обекти, чистота и 

озеленяване; 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; Координира дейността на общинската 

администрация в областта на екологията с РИОСВ, РЗИ, БАБХ, РДНСК, 

РДВР; Контролира екологичното състояние на общината; Изготвя и 

контролира ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран 

мениджмънт; Осъществява контрол за дейността по сметопочистването и 

сметоизвозването; 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; Подготвя програми и провежда 

политиката на Общината в сферата на екологията и осъществява 

мероприятията по опазването на околната среда, съгласно изискванията на 

нормативната база-събиране и анализиране на данни, подготовка на отчети, 

доклади, програми и други мероприятия, свързани с опазването на околната 

среда, включително управление на отпадъците; 

• Отдел „Хуманитарни дейности“ - в йерархично отношение е на пряко 

подчинение на заместник-кмета на общината; Функции на отдела са да 

координира дейностите по осигуряване обучението и възпитанието на децата 

и учениците от общинските училища, детски заведения и извънучилищните 

звена, като осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с 

Министерството на образованието и науката /МОН/, Регионално управление 

на образованието – Плевен в съответствие с изискванията на Закона за 

предучилищното и училищното образование; Съвместно с дирекция 

„Финансова политика и управление на ЧР“ осъществява методическо 

ръководство и контрол при съставянето, изпълнението и отчитането на 

делегираните бюджети; Координира съвместната дейност с неправителствени 

организации в областта на образованието; Разработва и реализира 

общинската здравна и социална политика; Осъществява контрол на 

извършваните дейности във всички социални услуги на територията на 

община Червен бряг, заедно с териториалните подразделения на Агенция 

„Социално подпомагане“; Разработва, организира и отчита изпълнението на 

общински стратегии, програми и планове, свързани с предоставянето на 

социални, здравни, образователни и културни дейности, както и за развитие 

на младежта, физическото възпитание и спорта; Реализира конкретни 

социални, здравни и образователни програми и проекти, насочени към 

уязвими групи лица, с национално или с европейско финансиране, като 

координира съвместната дейност с неправителствени организации; Участва в 

разработването на политиката на общината, свързана със спортното и 

физическото възпитание; Осъществява връзки с институции и организации, 

имащи отношение към решаване на социални и образователни проблеми в 
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общината; Осъществява общинската политика в областта на културата и 

културно-историческото наследство; 

• Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” – в 

йерархично отношение е на пряко подчинение на заместник-кмета на 

общината. Функциите на отдела са да организира изпълнението и прилагането 

на Закона за гражданска регистрация; Съставя, поддържа и съхранява 

регистрите за гражданско състояние; Създава и поддържа локална база данни 

“Население“ и информационната система „Актопис“ в актуален вид; Оказва 

методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на 

кметства; Води регистър по постоянен и настоящ адрес на гражданите; 

Общинският инспекторат е звено на бюджетна издръжка към община Червен 

бряг, пряко подчинено на Кмета на Общината или на упълномощено от него 

длъжностно лице. Инспекторатът осигурява и подпомага изпълнението на контролните 

функции на Кмета на Община Червен бряг по спазване от страна на всички физически 

и юридически лица на територията на Общината на нормативните актове на Общински 

съвет- Червен бряг, на законите и подзаконовите нормативни актове, на договори по 

които Община Червен бряг е страна, както и на изпълнение на дейностите, възложени 

на общински предприятия и дружества с общинско участие в капитала. При изпълнение 

на функциите си Общинският инспекторат извършва превантивен, текущ и последващ 

контрол, дава писмени предписания/ разпореждания и следи за изпълнението им и 

осъществява административно-наказателна дейност по предвидения ред в Закона за 

административните нарушения и наказания.  

Дейност „Програми за временна заетост“ е звено на бюджетна издръжка към 

община Червен бряг, пряко подчинено на Кмета на Общината или на упълномощено от 

него длъжностно лице. Звеното осъществява благоустрояване и озеленяване на 

тревните площи и парковите пространства на територията на общината; 

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 2019-2023г.“ (приет с Решение №39/30.12.2019г., 

изм. реш. №248/27.11.2020г. на ОбС – Червен бряг) 

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: 

• 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; 
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• 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, преобразуване и прекратяване на търговски 

дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в 

техните органи; 

• 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; 

В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, 

което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии. 

Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни 

комисии. Постоянните комисии по направления на дейност са: 

• Комисия по финансово-стопанска политика и бюджет; 

• Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални 

дейности и екология; 

• Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси; 

• Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство; 

• Комисия по образование, култура и вероизповедания; 

• Комисия по здравеопазване, младежта и спорта; 

• Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни 

технологии; 

• Комисия по транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански 

права; 

• Комисия „Противодействие на корупцията“; 

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. 
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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-09-266/18.05.2015г. и влизат в сила от 31.10.2017г.) 

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; 

• Координираност в дейността на звената при осъществяване на 

административното обслужване; 

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 община 

Червен бряг, с оглед подобряване на комплексното /административно 

обслужване в община Червен бряг; 

• Изпълнение на задълженията във връзка с комплексното /административно 

обслужване по предварително разработени правила; 

За осъществяване качественото и ефективното обслужване, служителите от 

Център за услуги и информация на гражданите изискват предоставяне на информация 

и/или документи от другите дирекции и отдели на общинската администрация, когато е 

необходима за извършване на справки и предоставяне на документи при 

административното обслужване. 

Центърът за услуги и информация на гражданите, интернет страницата на 

общината и Регистърът на услугите от административния регистър, който е електронна 

база от данни, подържана от интегрирана информационна система на държавната 

администрация, осигуряват информация за видовете услуги, извършвани от 

администрацията на община Червен бряг, както и за реда и организацията за 

предоставянето им. 

В община Червен бряг се предоставят електронни услуги. 

 „Наредба за управление на отпадъците на територията на община 

Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС №1291/23.04.2019г.) 

Наредбата урежда условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително 

разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждане на 

битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъците, опасни битови отпадъци, 
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масово разпространени отпадъци (МРО), производствени отпадъци (ПО) от физически 

и юридически лица на територията на общината. Задълженията и отговорностите на 

Кмета на общината, на физическите и юридическите лица, домакинствата, ползвателите 

на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, болници, 

училища и други обекти по отношение управление на следните видове отпадъци на 

територията на община Червен бряг, съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му: 

• битови отпадъци, включително биоотпадъци; 

• масово разпространени отпадъци - отпадъци от опаковки (ООп), негодни 

за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС), излезли от употреба гуми (ИУГ), излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отработени 

моторни масла и отпадъчни нефтопродукти и др.; 

• строителни отпадъци (СО); 

• производствени отпадъци (ПО); 

• отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 

Наредбата урежда изискванията към площадките за предаване на отпадъци от 

хартия и картон, пластмаси и стъкло, условията за регистрацията им, както и условията 

за предаване на отпадъци на площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. Заплащането на 

съответните услуги за дейностите, свързани с битовите и строителните отпадъци, 

предоставяни от общината, във връзка с чл.19 от ЗУО и контрола, глобите и санкциите 

за нарушаване разпоредбите на наредбата. 

Относно лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, 

прилагат следният приоритетен ред (йерархия) при управление на отпадъците: 

1. предотвратяване на образуването им; 

2. подготовка за повторна употреба; 

3. рециклиране: 

4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

5. обезвреждане. 

В глава втора, първи раздел „Задължения и отговорности на кмета на 

общината“ са описани конкретните задължения и отговорности на органите на местно 

ниво, които са в съответствие с Раздел III „Задължения на органите на местното 

самоуправление и местната администрация“ на ЗУО.  

Съгласно чл.6 от наредбата, кмета на общината организира управлението на 

дейностите по отпадъците на територията на община Червен бряг, като: 

• разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците на 

територията на общината в съответствие с изискванията на ЗУО и 

подзаконовите нормативни актове, като програмата е част от общинската 

програма за опазване на околната среда; 

• предоставя информация на общинския съвет за изпълнението на програмата 

до 31 март на настоящата година за предходната; 

• представлява общината пред Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците - регион Луковит и изпълнява решенията на общото му 

събрание; 

• осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се 

обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по 

тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане 

при условия на ЗУО; 

Съгласно чл.7 кмета на общината отговаря за: 
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• осигуряването на съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци -

контейнери, кофи и други; 

• събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионално 

депо за неопасни отпадъци - гр. Луковит; 

• почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 

територии предназначени за обществено ползване в населените места на 

общината; 

• 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; 

• организацията по събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 

територията на община Червен бряг; 

• разделното събиране на битовите отпадъци на територията на общината 

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

пластмаси и стъкло; 

• 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; 

• изпълнението на решенията по чл. 26, ал.1 от ЗУО на общото събрание на 

регионалното сдружение по чл.24. ал.1 от ЗУО и съдейства за създаване на 

центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна 

употреба; 

• организирането на разделно събиране на опасни битови отпадъци извън 

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

оползотворяване и/или обезвреждане; 

• 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; 

• 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; 

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

ЗУО; 

• предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 

и/или създаването на незаконни сметища и организира почистването им; 

• определяне границите на районите, включени в системата на организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, поддържане на 

чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район, 

както и честотата на сметоизвозване; 

• разработването и предлага за одобряване от Общински съвет план-сметка за 

разходите по управление на отпадъците, поддържане на чистотата и размер 

на таксите за битови отпадъци; 
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• осигуряването на информация на обществеността чрез интернет страницата 

на общината, както и друг подходящ начин; 

• осигурява и прави публично достояние телефонен номер, на който 

населението може да сигнализира за нарушения и да правят предложения, 

свързани с дейността по управление на отпадъците и поддържане на 

чистотата на населените места. 

Кметът на общината упълномощава със заповед длъжностни лица за изпълнение 

на правата и задълженията по наредбата. 

В глава втора, втори раздел на наредбата са упоменати задълженията на 

Общински съвет - Червен бряг, който приема наредбата и публикува на своята интернет 

страница и подлага на обществено обсъждане проект за наредбата, като в обсъждането 

могат да участват всички заинтересовани лица, органи и неправителствени 

организации. Общинският съвет определя заплащането за предоставяните услуги за 

дейностите, свързани с битовите отпадъци, включително биоотпадъци, строителни 

отпадъци и масово разпространените отпадъци на територията на общината. 
Общинският съвет приема общинската програма за управление на отпадъците на 

територията на община Червен бряг и контролира изпълнението й. Също така определя 

годишния размер на таксата за битови отпадъци за всяко населено място и за всяка 

дейност поотделно (сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови 

отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено 

ползване), въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща 

необходимите разходи за: 

• осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 

кофи и други; 

• събиране 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 на битови отпадъци, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 

чл.64 от ЗУО; 

• почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Таксите се заплащат от собствениците (ползвателите, концесионерите) на 

облагаеми с данък недвижими имоти по ред, определен от Общински съвет. 

В наредбата в глава втора, трети раздел са утвърдени правата, задълженията и 

отговорностите на физическите и юридическите лица - причинители и/или притежатели 

на отпадъци. Формулирани са следните понятия, като: 

• „Притежател на отпадъци" е причинителят на отпадъци или физическото 

или юридическото лице, в чието владение се намират те; 

• „Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято 

дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или 

всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други 

дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка; 

Съгласно чл. 11 от наредбата лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и 

притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, 

транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в 

съответствие с разпоредбите на ЗУО. 
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В наредбата е указано, че фирмите и организациите, които образуват отпадъци 

различни от битови, са длъжни да организират сами събирането и транспортирането им 

до инсталации за обезвреждане или на депо, в случай, че депонирането им е разрешено. 

Физическите и юридическите лица имат право да правят предложение за 

подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по третиране на 

отпадъците и поддържането на чистотата на територията на общината, както и да 

сигнализират на общинската администрация за неизпълнение или за некачествено 

изпълнение на задълженията от лицата, извършващи дейностите по третиране на 

отпадъците и поддържането на чистотата на територията на общината. 

Съгласно чл.16 физическите и юридическите лица са длъжни да изхвърлят всеки 

конкретен вид отпадък само в определените за целта специализирани съдове, като ги 

опазват и не допускат разпиляването на отпадъци извън тях, както и да събират 

разделно всеки конкретен вид отпадък в определените от общината съдове за разделно 

събиране или да ги предават на определени площадки за събиране на отпадъци (в т.ч. 

едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други отпадъци от домакинства) на лица 

притежаващи съответното разрешително по ЗУО. При образуването на отпадъци от 

производствената си дейност, различни от битовите, лицата са длъжни да организират 

сами съхраняването и предаването им в инсталация и/или съоръжение за 

оползотворяване и/или обезвреждане, притежаващи разрешение по реда на ЗУО и при 

спазване на изискванията му. Физическите и юридическите лица заплащат такса 

„битови отпадъци“ в определения размер и по ред, в съответствие със Закона за 

местните данъци и такси. 

Глава трета от наредбата съдържа условията и реда за събиране, транспортиране, 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, като в първи раздел е определена 

организацията и управлението на дейността по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата в общината. Кмета на общината отговаря за събирането на 

битовите отпадъци и транспортирането им до регионално депо за обезвреждането им. 

Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци от 

районите, включени в системата за организирано сметосъбиране, сметоизвозване и за 

поддържане чистотата на територията на община Червен бряг, почистването на местата 

за обществено ползване, както и снегопочистването и зимното поддържане, са лицата 

на които общината е възложила чрез договор изпълнението на съответните дейности. 

Границите на районите, включени в системата за организирано сметосъбиране, 

сметоизвозване, транспортиране на битови отпадъци, поддържане на чистотата, вида на 

услугите, които ще се извършват в съответния район, както и честотата на 

сметоизвозване се определят със заповед на Кмета на общината за всяка следваща 

година, издадена в срок до 30 октомври на текущата година. 

За услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови 

отпадъци в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените 

лица заплащат такса „битови отпадъци" по реда, определен в Закона за местните 

данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услугите на територията на община Червен бряг. 

Таксата „битови отпадъци'" се определя в годишен размер за всяко населено 

място и за всяка услуга поотделно с решение на Общински съвет, въз основа на 

одобрена план-сметка. 

Кметът на общината осигурява съдове за събиране на битови отпадъци 

(контейнери, кофи и др.). 
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Депонирането и обезвреждането на образуваните отпадъци от община Червен 

бряг се извършва на Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Луковит. Отговорен за 

дейностите по депониране и обезвреждане на битовите отпадъци и стопанисването на 

депото по време на неговата експлоатация и след това е операторът на депото. 

Операторът на депото трябва да притежава разрешение за извършване на дейността, 

съгласно ЗУО. Операторът на депото води отчетност на постъпилите количества 

отпадъци, съгласно Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя 

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

регистри. 

За извършване на дейностите по обезвреждане на отпадъците чрез депониране 

на Регионалното депо за неопасни отпадъци - гр. Луковит се правят отчисления за 

закриване и след експлоатационни грижи на площадката на депото, и за изграждане на 

нови съоръжения за третиране на битовите отпадъци, съгласно чл.60 и чл.64 от ЗУО в 

размер определен 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. 

Съгласно чл. 28 от наредбата, юридическите лица, които образуват отпадъци 

извън битовите, са длъжни да организират сами обезвреждането или извозването им до 

инсталации за обезвреждане или Регионалното депо за неопасни отпадъци, ако 

депонирането им е разрешено от Регионална инспекция по околната среда и водите 

(РИОСВ), след провеждане на процедурата за приемане на отпадъци на депа, 

предвидена в Приложение №1 на Наредба №6/27.08.2013г. за условията и изискванията 

на изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и сключен договор с Община Луковит. 

На Регионалното депо за неопасни отпадъци - гр. Луковит могат да бъдат 

депонирани само определени видове отпадъци, изрично посочени в Комплексно 

разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините - гр. Луковит 

№518-Н0/2015г. съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците. 

За депониране на неопасни производствени отпадъци се заплаща такса за 

ползване на депото по цени, определени с решение на общото събрание на членовете на 

Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Луковит. 

В глава трета, втори раздел е обособена организацията и управлението на 

биоотпадъците, като кмета на община Червен бряг отговаря за избора на площадка, 

изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на съответната 

площадка за биоразградими отпадъци и инсталации за компостиране. Лицата, при 

чиято дейност се образуват биоразградими отпадъци са длъжни да ги депонират на 

определените за целта площадки до изграждане на система за разделно събиране на 

биоотпадъци и инсталация за компостиране или да прилагат домашно компостиране. 

Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове, градини, отпадъците от 

зелените площи към търговските обекти, производствени, стопански и 

административни сгради се събират разделно и се третират, чрез компостиране или 

анаеробно разграждане или друг подходящ начин за оползотворяване, който осигурява 

висока степен на защита на околната среда. 

Хранителните отпадъци от ресторанти, заведения за бързо хранене, столове и 

кетъринг, търговски обекти и други се събират разделно в специализирани контейнери 

и/или други подходящи съдове на мястото на образуване и се предават за 

транспортиране и последващо третиране на лица, притежаващи разрешение съгласно 

ЗУО. 
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Биоотпадъците се управляват от лицата, които са ги образували, като ги 

транспортират до площадки за събиране, третират ги самостоятелно или ги предават за 

оползотворяване. 

В глава трета, трети раздел е регламентирана организацията и управлението на 

строителни отпадъци и земни маси в общината. Кметът на общината отговаря за 

организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 

общината, като съдейства или сключва договор с лица притежаващи разрешение 

съгласно ЗУО за извършване на тези дейности. Управлението за извършването на 

дейностите по събиране, транспортиране и/или третиране на строителни отпадъци и 

земни маси (вкл. строителни отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти 

на сгради и съоръжения), е задължение на собственика, инвеститора, възложителя или 

изпълнителя на дейността, от която са образувани или формирани. Преди започване на 

строително-монтажните работи и/или премахване на строежи, възложителят е 

отговорен за изготвяне на план за управление на строителни отпадъци, който е 

неразделна част от инвестиционните проекти или самостоятелен документ, когато не се 

изискват инвестиционни проекти. Плановете за управление на строителните отпадъци 

се одобряват от Кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по 

искане на възложителя на строежа след влизане в сила на разрешението за строеж и 

преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите 

по изграждане или премахване на обекти. Одобрението на плана за управление на 

строителните отпадъци включва проверка на съответствието с целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителните отпадъци. Възложителите на строително-монтажните 

работи и дейностите по премахване на строежи, изготвят отчет за изпълнение на плана 

за управление на строителните отпадъци, които се представят на Кмета на общината и 

на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на 

чиято територия се извършват строително-монтажните работи или разрушаването. 

В глава трета, четвърти раздел е обособена организацията на дейностите по 

третиране на производствените отпадъци, т.е това са отпадъците, образувани в резултат 

на производствената дейност на физическите и юридическите лица. Съгласно чл. 46 от 

наредбата, производствените отпадъци, които нямат характер на опасни се третират от 

притежателите им самостоятелно или ги предоставят на лицата, които имат право да 

извършват събиране, транспортиране и третиране на тези видове отпадъци по реда на 

ЗУО. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци са за сметка на притежателя им. Забранява се изхвърлянето на 

производствени отпадъци в съдовете за битови отпадъци, съдовете за разделно 

събиране на отпадъци и около тях, както и нерегламентираното им изхвърляне на 

неразрешени места. 

В глава трета, пети раздел е указана организацията на дейностите по третиране 

на утайки от пречистването на отпадъчни води. Съгласно чл.51, физическите и 

юридическите лица, притежаващи утайки от изгребни ями и други подобни 

съоръжения за пречистване на отпадъчни води, ги предават на лицензирани оператори 

за третиране съобразно действащото законодателство. Забранява се изхвърлянето на 

утайки от пречистването на отпадъчни води в съдовете за битови отпадъци и съдовете 

за разделно събиране на отпадъци, както и на неразрешени места. 

Глава четвърта, първи раздел от наредбата е за управление на масово 

разпространени отпадъци, като отпадъци от опаковки (ООп), негодни за употреба 

батерии и акумулатори (НУБА), негодни за употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС), излезли от употреба гуми (ИУГ), излязло от употреба електрическо и 
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електронно оборудване (ИУЕЕО), отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и постигане на 

съответните цели за рециклиране и оползотворяване. Масово разпространените 

отпадъци се събират разделно от другите отпадъци и не се изхвърлят в съдовете за 

битови отпадъци. 

Глава четвърта, втори раздел са регламентирани изискванията към площадките 

за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло, които са следните: 

• да са оградени, с осигурена охрана и контролно - пропускателен пункт, с 

изградена инфраструктура, с покритие от асфалт и/или бетон; 

• да са с достатъчна складова площ - закрита или закрит контейнер за 

съхраняване на приетите отпадъци: хартия, картон, видовете пластмаси 

/PET, LDPE, HDPE/ и др. и стъкло по видове; 

• да са снабдени с везна за измерване на приетите количества; 

• да притежават документ по чл. 35 от ЗУО и изпълняват изискванията на 

ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

На площадките следва да се води отчетност и да се предоставя информация 

съгласно изискванията на наредбата по чл.48, ал.1 от ЗУО. 

Площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло 

подлежат на вписване в регистър, поддържан от кмета на общината. Регистърът се води 

и поддържа в електронен вид на страницата на Община Червен бряг. 

Глава четвърта, трети раздел е за отпадъците от опаковки. Кметът на общината 

отговаря за организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци, най-

малко за отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси, стъкло, като 

определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 

събиране и сортиране на отпадъците от опаковки. Кметът сключва договори с 

1.Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, притежаваща разрешение, 

издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО; или 2.Други лица, притежаващи 

разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел I и II 

от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране и 

сортиране на отпадъците от опаковки на територията на общината, и/или комплексно 

разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на 

околната среда. 

Лицата, извършващи търговска дейност на територията на община Червен бряг, 

генериращи отпадъци от опаковки от дейността си, като търговски обекти, складове за 

търговия, търговски вериги, обекти за търговия с хранителни стоки, производствени и 

стопански сгради, ресторанти, здравни заведения, заведения за хранене и развлечение, 

хотели и други, са длъжни да създават вътрешна организация с цел осигуряване на 

разделно събиране на отпадъците от опаковки и отпадъчни материали от хартия и 

картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на съответния си обект, като 

определят място за поставяне на специализирани съдове за отпадъци. Лицата предават 

разделно събраните отпадъци от дейността си като сключват индивидуални договори с: 

организации притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда 

на глава пета, раздел I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 

съхраняване, транспортиране и сортиране на отпадъците от опаковки на територията на 

общината, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II 

от Закона за опазване на околната среда и организация по оползотворяване на отпадъци 

от опаковки, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от 

ЗУО. 
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Глава четвърта, четвърти раздел е обособен за негодни за употреба батерии и 

акумулатори, като 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. Кметът сключва договори с организации по оползотворяване на 

НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, 

и/или 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 Закона за опазване на околната среда. 

Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, отговарят за разделното 

събиране, рециклирането и оползотворяването и екологосъобразното обезвреждане на 

НУБА и отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени. 

Забранява се изхвърлянето на НУБА в съдовете за битови отпадъци и около тях, 

както и смесването им с други отпадъци. 

Глава четвърта, пети раздел е обособен за излезли от употреба моторни превозни 

средства. Кметът на общината определя местата на територията на общината за 

предаване на ИУМПС и сключва договор с организации по оползотворяване на 

ИУМПС. Забранено е паркирането, изоставянето, събирането, временното съхранение 

и разкомплектоването на ИУМПС на терени общинска и държавна собственост. 

Глава четвърта, шести раздел е обособен за излезли от употреба гуми. 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 за условията за приемане на 

излезли от употреба гуми. Забранява се изхвърлянето на ИУГ в съдовете за битови 

отпадъци и около тях. 

Глава четвърта, седми раздел е обособен за излязло 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. Кметът сключва договори с организации 

по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или лица, които изпълняват задълженията си 

индивидуално, и/или други лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за 

извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъци на територията на общината. Кметът на общината 

изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не 

по-малко от две дати годишно, който се обявява чрез местните средства за масово 

осведомяване и по друг подходящ начин. Забранява се изхвърлянето на ИУЕЕО, 

обозначено с маркировка за разделно събиране в съдовете за битови отпадъци и около 

тях. 

Глава четвърта, осми раздел е обособен за отработени моторни масла и 

отпадъчни нефтопродукти. Кметът на общината определя местата за смяна на 

отработени моторни масла на територията на общината, без да възпрепятства дейността 

на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, които 

изпълняват задълженията си индивидуално, и информира обществеността за 

местоположението им и за условията за приемане на отработените масла. Забранява се 
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изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

Глава четвърта, девети раздел регламентира дейностите с отпадъци от черни и 

цветни метали. 

В глава пета от наредбата е относно такси и цени на услуги. За услугите по 

събирането, извозването, обезвреждането на твърдите битови отпадъци в депа или 

други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, 

извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат такса за 

битови отпадъци по реда, определен в Закона за местните данъци и такси и Наредбата 

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

територията на община Червен бряг. Таксата за битови отпадъци се определя в годишен 

размер за всяко населено място и всяка услуга поотделно с решение на Общинския 

съвет, въз основа на одобрена план-сметка. Цената за депониране на тон отпадък на 

Регионалното депо за неопасни отпадъци - гр. Луковит се определя ежегодно с решение 

на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците - регион 

Луковит. Цената се формира от три елемента - експлоатационни разходи за депото, 

отчисления за закриване, рекултивация и следексплоатационни грижи и отчисления с 

цел намаляване на количеството на депонираните отпадъци и насърчаване на тяхното 

рециклиране и оползотворяване. 

В глава шеста на наредбата е регулиран контрола по управление на отпадъците. 

Контролната дейност се възлага на кметовете и кметските наместници на населените 

места от община Червен бряг, оправомощени със заповед на кмета на община Червен 

бряг длъжностни лица от Общинска администрация - гр. Червен бряг и служители от 

РУ Полиция - гр. Червен бряг. 

С оглед транспониране на националното законодателство в област управление 

на отпадъците на местно ниво „Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Червен бряг“ е актуализирана, съгласно разпоредбите 

регламентирани в ЗУО, като: 

• Ясно и точно са формулирани отговорностите по управление на отпадъците 

на местно ниво; 

• Представен е приоритетния ред (йерархията) при управление на отпадъците; 

• В наредбата е отчетен регионалния принцип на управление на отпадъците, т.е 

ползването на Регионален център за управление на отпадъците – Луковит; 

• Биоотпадъците от поддържането на обществените площи, паркове и градини, 

както и отпадъците от зелените площи към търговските обекти, 

производствените, стопанските и административните сгради се събират 

разделно и се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане или 

друг подходящ начин за оползотворяване, който осигурява висока степен на 

защита на околната среда; 

• Регламентирана е организацията и управлението на строителните отпадъци и 

земни маси в общината (образувани от ремонтната дейност на 

домакинствата); неопасните производствени отпадъци; масово 

разпространените отпадъци - отпадъците от опаковки, ИУЕЕО, ИУМПС, 

НУБА, ИУГ, отработените моторни масла; 

• Определени са изискванията към площадките за приемане на отпадъци от 

хартия и картон, пластмаса и стъкло, регламентирано е воденето на отчетност 

и предоставянето на информация за събраните на тях отпадъци; 

• Определени са задължения на лицата, извършващи търговска дейност на 

територията на общината, генериращи отпадъци от опаковки от дейността си, 
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като търговски обекти, складове за търговия, търговски вериги, обекти за 

търговия с хранителни стоки, производствени и стопански сгради, 

ресторанти, здравни заведения, заведения за хранене и развлечение, хотели и 

други за разделно събиране на отпадъците от опаковки и отпадъчни 

материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на 

съответния си обект, като определят място за поставяне на специализирани 

съдове за отпадъци; 

 „Наредба за определяне размера на месните данъци на територията на 

община Червен бряг“ (приета с Решение на ОбС №52/29.02.2008г., ….изм. с 

Решение на ОбС №1155/31.01.2019г.) 

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; 

• Данък върху таксиметров превоз на пътници; 

Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват 

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 на територията на община Червен бряг“ (приета с 

Решение на ОбС №201/25.04.2016г., ……посл. изм. с 

Решение №58/28.01.2020г.) 

С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите, предоставяни на физически 

и юридически лица на територията на община Червен бряг, както и реда и срока на 

тяхното събиране. 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, лагери, специализирани 

институции за предоставяне на специални услуги и други общински 

специални услуги; 

• За технически услуги; 

• За административни услуги; 

• За откупуване и изкопаване на гробни места; 

• За притежаване на куче; 

• Други такси по чл.6, ал.1, б „к“ от ЗМДТ; 
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Конкретният размер на таксите и цените на услугите се определят от Общинския 

съвет с Приложения, неразделна част от наредбата. 

Съгласно Наредбата, размерът на местните такси и цени на услуги се определя 

при спазване на следните принципи: 

• Възстановяване на пълните разходи на общинската администрация по 

предоставяне на услугата; 

• Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване 

на тяхното качество; 

• Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 

местни такси; 

За услугата, при която дейностите за предоставянето и могат да се разграничат 

една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите. Местните такси и цени 

на услуги се събират от общинската администрация и разпоредителите от по ниско 

ниво, на които са делегирани правомощия. Кметът на общината внася в Общинския 

съвет мотивирано предложение за определяне и/или промяна размера на таксите и 

цените на услугите преди или с приемане на бюджета на общината за текущата година.  

Общинската администрация поддържа данни за: 

• Услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 

• Ползвателите на предоставената услуга; 

• Изключенията от общата политика, преференции; 

• Използваната информация при определяне на такси и цени и конкретните 

методики, използвани за определяне на размера им; 

• 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 31 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 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; 

Таксата за битови отпадъци се изчислява, както следва: 
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• 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 определяне на размера на таксата в зависимост от количеството битови 

отпадъци се включват разходите по чл.16(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. Не се събира такса за сметосъбиране и 

сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се 

ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или 

ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота. 

За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от 

датата на придобиването им. В случаите, когато при проверка от общинската 

администрация се установи неспазване на декларираните в декларацията условия, 

нарушителите дължат пълният размер на такса битови отпадъци. Определена е такса 

битови отпадъци за имотите, освободени от данък върху недвижимите имоти по реда на 

чл. 24, ал. 1 от ЗМДТ в размер на 1%о. Декларацията се подава в община Червен бряг, 

отдел „АМДТ“. 

 „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 

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 
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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 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., изм. и доп. с Решение на 

ОбС №1184/27.02.2019г., отменено реш. №1184/27.02.2019г. с 

Решение №522/10.10.2019г. по АД №312/2019г. на Административен съд 

Плевен) 

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 други 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 №1073/23.10.2018г.) 

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 

конструкции, 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 
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изливането на бетонни основи и подравнителни бетонни настилки под преместваемите 

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., изм. с Решение №259/20.05.2019г. на Адм. съд Плевен) 

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 включват 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  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. 

Организацията по изразходване на определените от Общинския съвет средства за 

поддържане на зелените площи по възприетите категории и интензитет на поддържане 
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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 №928/30.04.2018г., изм. с 

Решение №116/07.03.2019г. по АД №1014/2018г. на Адм. съд Плевен) 

Наредбата има за цел да установи основните изисквания и задължения на 

физическите и юридическите лица по поддържане на обществения ред, безопасността на 

движението, опазването на общественото и лично имущество и чистотата на 

територията на Общината. В наредбата се определят задълженията на: 

• Всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на 

общината; 

• Ръководствата на предприятия, учреждения, организации, фирми и лица 

развиващи стопанска дейност; 

• Собствениците и обитателите на жилищни сгради; 

• Управителния съвет (управителя) на етажната собственост; 

Съгласно глава втора, Раздел IV „Опазване на общественото и лично имущество 

и чистотата на територията на община Червен бряг”, ръководителите на 

учрежденията, организациите, учебните и детските заведения, заведенията за 

обществено хранене, юридическите лица, 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; 

• Собствениците по отношение на имотите им; 

При извършване на строителна и ремонтна дейност, извозването на строителните 

отпадъци се извършва в рамките на работното време на депо за твърди битови отпадъци. 
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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. Забранява се разместването на съдове за смет, табелки, 

съоръжения и др. поставени на места за общо ползване; изхвърлянето в съдовете за смет 

на горими и взривни вещества, както и други отпадъци и предмети, които могат да 

навредят на сметоизвозващите машини; изхвърлянето на смет и отпадъци на местата 

извън определените за тази цел; запалването на сметта в съдовете и площадките за смет; 

изхвърлянето на смет и отпадъци на местата извън населеното място, освен в 

определените за тази цел сметища; смесването на събраните отпадъци от опаковки с 

други материали или отпадъците по начин, затрудняващ тяхното последващо 

рециклиране или оползотворяване; граждани, фирми и др. организации да изхвърлят 

други отпадъци в специализираните съдове за разделно събиране; паленето на огън в 

съдовете за смет, вкл. и в съдовете за разделно събиране на отпадъци; 

нерегламентираното изгаряне или извършването на друга форма на обезвреждане на 

отпадъци, вкл. изгарянето на автомобилни гуми и др. отпадъци, съдържащи вредни 

вещества в дворовете, улиците, площадите, парковете и градините; замърсяването на 

реките, деретата, водоемите, вододайните зони чрез изхвърлянето на битови и др. 

отпадъци, миене на всякакъв вид превозни средства и др. 

Контролът по изпълнението на Наредбата е от кмета, кметовете, кметските 

наместници, служителите на полицията, както и на упълномощени за целта, определени 

от кмета на общината лица. 

2. Изводи 

• Общината е обезпечена с програмни и нормативни документи, които са 

хармонизирани с националното законодателство; 

• Нормативната уредба в община Червен бряг („Наредба за управление на 

отпадъците на територията на община Червен бряг“) създава 

необходимите условия за прилагане на националното законодателство в 

областта на управление на отпадъците и отговаря на минималните изисквания 

на чл. 22 от ЗУО; 

• Нормативната уредба на общината, 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 областта на управление на отпадъците; 

3. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 

анализа пропуски и несъответствия 

• Необходимо е Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на община Червен бряг да се актуализира съобразно 

структурата на общинската администрация.  
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• Периодична проверка и актуализация на местната нормативна уредба с оглед 

хармонизирането и с националното законодателство в областта на управление 

на отпадъците.  
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4. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Анализът трябва да даде отговор на различни въпроси: 

• Участва ли активно общината в работата на РСУО; 

• Взети ли са важни за общината решения за управление на отпадъците от 

РСУО; 

• Необходими ли са подобрения в работата и решенията на РСУО в интерес 

на общината. 

1. Информационно обезпечаване на анализа 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани данни от 

следните документи: 

• Данни от анализ на дейността на регионалните сдружения по управление на 

отпадъците от НПУО 2021-2028г.; 
• Устав на Сдружение с нестопанска цел „Регионално сдружение за 

управление на отпадъците – регион Луковит“; 

2. Обща информация за Регионално сдружение за управление на 

отпадъците 

Обект на анализа е дейността на Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците. Дейността на РСУО е регламентирана в чл. 24 – чл. 28 от ЗУО, където са 

включени конкретни изисквания и правила за създаването и функционирането им, за да 

се подпомогнат общините за общо управление на битовите отпадъци, и особено за 

изграждането и експлоатацията на съоръжения за битовите отпадъци и подготовка и 

реализация на проекти с европейско и национално финансиране. 

Целта на РСУО е да се постигне ефективно събиране, транспортиране и 

третиране на отпадъците в общините съобразно изискванията на ЗУО, както и 

изпълнение на задълженията по ЗУО на общините при минимизирани съвкупни 

разходи. Добрата организация на дейността на РСУО е основен фактор за постигане на 

целите от общините за оползотворяване и рециклиране на отпадъците, тъй като 

съгласно ЗУО целите са регионални, изпълняват се съвместно от общините, които 

разпределят задълженията си за изпълнение на тези цели. 

2.1. Органи на управление на РСУО 

Органи на управление на РСУО са Общото събрание и председателят на 

сдружението. Председателят на РСУО: 

• представлява сдружението; 

• изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание; 

• свиква и ръководи заседанията на общото събрание; 

• поддържа достоверна информация за броя на жителите на общините - членове 

на регионалното сдружение, на основата на официалните данни от НСИ; 

• организира и ръководи изпълнението на решенията на общото събрание; 

• извършва други дейности, възложени му от общото събрание; 

Председателят на РСУО се избира измежду кметовете на общините, участващи в 

РСУО, за срок, съвпадащ с мандата му като кмет. 

Общо събрание на РСУО – участници и процедури 

Общото събрание на РСУО се състои от кметовете на участващите в него 

общини. Общото събрание на РСУО: 
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• извършва избор на председател; 

• приема нови членове в регионалното сдружение; 

• дава становище за присъединяване на община към сдружение на общини; 

• определя отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и 

развитието на регионалната система за управление на отпадъци; 

• определя общините, които възлагат обществени поръчки за избор на 

доставчици и изпълнители по изграждането на елементите на регионалната 

система за управление на отпадъци, както и за представителността на 

общините в комисиите за провеждане на обществените поръчки; 

• разпределя задълженията между отделните общини за изпълнение на целите 

по чл. 31, ал. 1 на ЗУО; 

• приема инвестиционна програма за развитието на регионалната система за 

управление на отпадъците; 

• определя реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от 

потребителите на системата (общините - членове на регионалното 

сдружение); 

• дава съгласие и определя цените в случаите, когато регионалната система за 

управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното 

сдружение или от други притежатели на отпадъци; 

• осъществява контрола на експлоатацията на регионалната система за 

управление на отпадъците и дейността на избрания оператор/и; 

• взима решения за собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията 

за третиране на отпадъци; 

• определя вътрешни правила за работа на сдружението; 

• други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение 

Общото събрание взема решения с мнозинство най-малко две трети от 

присъстващите кметове, които представляват най-малко две трети от жителите на 

всички общини - членове на регионалното сдружение. За проведените заседания на 

общото събрание се съставят протоколи, които се подписват от неговия председател и 

от присъстващите кметове. Решенията на общото събрание са неразделна част от 

протоколите, които се публикуват на страниците в интернет на общините, включени в 

регионално сдружение, в срок от една седмица след провеждане на заседанието и се 

изпращат на министъра на околната среда и водите и на съответния областен 

управител. Решенията на общото събрание подлежат на обжалване само от 

заинтересованите общини пред съответния административен съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

Община, която не изпълни решение на общото събрание в определения й за това 

срок, отговаря за нанесените вреди и пропуснатите ползи на членовете на регионалното 

сдружение. 

2.2. Организация на дейността на регионалните сдружения 

Общините членове на регионалното сдружение определят собствеността на 

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

може да бъде: 

• на общината, която е собственик на терена или има учредено право на строеж 

върху определения за изграждане терен; 

• съсобственост на общините - членове на сдружението; 
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• съсобственост между финансиращия частен партньор и общината - 

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

• собственост на финансиращия частен партньор за съоръженията за 

подготовка преди оползотворяване или обезвреждане и оползотворяване на 

отпадъците; 

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

управление на отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното сдружение и в 

нея не може да бъде калкулирана печалба за сдружението. 

Община, неучастваща в регионалната система за управление на отпадъците, 

може да ползва същата или друга такава при условия и цени, определени от 

съответното регионално сдружение. 

2.3. Правомощия на общинските съвети 

Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в 

регионалното сдружение. Общинският съвет на община от РСУО може да приеме 

решение за присъединяването й към сдружение на общини от друг регион, при условие, 

че не се осуетява създаването или функционирането на регионалното сдружение или 

регионалната система за управление на отпадъците в собствения й регион. Общинският 

съвет взема решения и по всички въпроси от компетенциите на Общото събрание на 

РСУО, за които законите на страната или приетите от общините правила изискват 

решение на Общинския съвет. Кметът на община е длъжен да получи съответната 

санкция за гласуване в Общото събрание. 

2.4. Администриране и финансиране на дейността на регионалните 

сдружения 

Регионалното сдружение няма за цел да формира и не разпределя печалба и не 

придобива собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните 

общински администрации. 

По пътя към постигане на екологосъобразното управление на отпадъците, като 

съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с 

образуването и третирането им Община Червен бряг търси правилните насоки към 

постигане на основната цел в устойчивото управление на отпадъците, които ще 

предотвратят, намалят или ограничат вредното им въздействие върху човешкото здраве 

и околната среда. В тази връзка следвайки политиката на МОСВ общината е 

предприела действия за съвместно решаване на проблемите с управлението на 

отпадъците с общините от регион Луковит. 

3. „Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) - 

Луковит” 

Община Червен бряг участва в регион за управление на отпадъците Луковит, 

съгласно определените в НПУО региони за управление на отпадъците в България. 

Общински съвет Червен бряг даде съгласие за участие на община Червен бряг в 

Регионално сдружение за управление на отпадъците по смисъла на ЗУО.  

Сътрудничеството между петте общините – Луковит, Червен бряг, Роман, 

Тетевен и Ябланица в областта на управление на отпадъците датира още от 2009г., 

когато те обединяват усилията си за решаване на въпросите с отпадъците на регионален 

принцип. 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 
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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.  

Предметът на основна дейност на сдружението е осъществяване на дейности и 

проекти, свързани с управлението на отпадъците и по-конкретно на битовите отпадъци 

и на приравнените на тях отпадъци, строителните отпадъци и масово разпространени 

отпадъци.  

Предметът на допълнителна стопанска дейност е всякакъв вид търговски сделки, 

не забранени от закона и свързани с предмета на основната дейност. Приходите от тази 

дейност следва да се разходват изцяло за постигане на целите на сдружението. 

Управителният съвет се състои от 5 члена. Членовете на съвета са кметовете на 

общините. Членовете на съвета са избрани до изтичане на мандатите им. Избраният 

председател на управителния съвет е кмета на гр. Луковит. Нови членове могат да 

бъдат приемани с мнозинство от повече от 50%. 

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;  

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; 
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• 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; 

Представляващ сдружението е председателя на управителния съвет - Иван 

Грънчаров, кмет на Водещата община – Луковит.  

На 07.05.2012г. е изготвено и подписано Споразумение между партньорите в 

РСУО, в което подробно са разписани правата и задълженията на всеки от партньорите.  

Община Червен бряг съгласно сключеното споразумение с другите общини от 

регион Луковит е поела ангажимент и участва в регионалната система за управление на 

отпадъците.  

Степента на съгласие на общините при вземането на решения от РСУО е 

сравнително висока при обсъжданията и вземането на решения на Общото събрание на 

РСУО. 

Ежегодно се провежда 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.  

Регионалният център за управление на отпадъците гр. Луковит, от 2019 г. 

прилага следните тарифи за приемане и третиране на битови отпадъци от общините в 

региона: 1) за смесени битови отпадъци, приемани от общините в регионалното 

сдружение - 23 лв./тон; 2) за битови отпадъци, приемани от физически лица, живеещи в 

общините от региона - - 23 лв./тон; 3) за юридически лица, регистрирани в региона – 25 

лв./тон без ДДС; 4) за юридически лица, нерегистрирани на територията на община от 

регион Луковит – 43 лв./тон без ДДС. Размерът на отчисленията по чл. 60 от ЗУО за 

2016 - 2019г. вкл. са 3,61 лв./тон, 5,75 лв./тон, 5,75 лв./тон, 5,75 лв./тон за тон 

депониран отпадък. 

Оператор на регионалното депо е Общинско предприятие „Регионално депо за 

неопасни отпадъци – Луковит“ към община Луковит. Освен регионалното депо, 

операторът експлоатира и инсталация за компостиране на зелени отпадъци. 

4. Изводи 

• Положителни са резултатите от дейността на РСУО, като е въведен 

регионален подход за управление на отпадъците в община Червен бряг, 

регион за управление на отпадъците - Луковит; 
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• Активността на участие на общините в заседанията на Общите събрания на 

РСУО е много висока, като почти всички общини участват редовно в 

заседанията; 

• Наблюдава се висока степен на единомислие на общините при вземането на 

решения от РСУО; 

5. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 

анализа пропуски и несъответствия 

• Вземане на решение от РСУО за разширение обхвата на регионалната система 

за управление на отпадъците с изграждане на сепарираща инсталация на 

„Регионално депо за неопасни отпадъци – Луковит“, която да обслужва 

община Червен бряг.  

• Взимане на решение за кандидатстване по ОПОС 2021-2027 за финансиране 

на инсталацията за сепариране на РЦУО Луковит и достигане на целите за 

повторна употреба и рециклиране в община Червен бряг, като член на 

регионалната система за управление на отпадъците – регион Луковит.  
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5. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ, В Т.Ч. 

ПРИЛАГАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ СЪГЛАСНО 

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И МЕСТНИТЕ НОРМАТИВНИ 

АКТОВЕ 

Анализът трябва да даде отговор на следните въпроси: 

• Изпълняват ли се в пълен обхват правомощията и отговорностите на 

кмета в сферата на управление на отпадъците съгласно нормативните 

актове; кои звена в административната структура на общината имат 

функции в областта на отпадъците и съответстват ли техните функции на 

правомощията на кмета на общината; ясно ли са разграничени функциите 

между отделните звена; 

• Какво е състоянието на човешките ресурси, натоварени с функции за 

отпадъци, и на тяхната техническа и информационна обезпеченост; 

• Кои са основните препоръки за оптимизиране на функциите и 

организационното структуриране на администрацията с цел подобряване 

на капацитета; 

1. Информационно обезпечаване на анализа 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани 

ведомствени нормативни документи: 

• „Наредба за управление на отпадъците на територията на община Червен 

бряг (приета с Решение на ОбС №1291/23.04.2019г.); 

• „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 

2019-2023г.“ (приет с Решение №39/30.12.2019г., изм. реш. №248/27.11.2020г. 

на ОбС – Червен бряг); 

• „Устройствен правилник за дейността, структурата и организацията на 

работа в общинска администрация – Червен бряг за периода 2019-2023г.” 

(утвърден със Заповед РД-09-99/18.02.2020г.); 

• Решение на ОбС-Червен бряг №320, Протокол №17/25.02.2021г.; 

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 от кмета със Заповед РД-09-99/18.02.2020г. 

„Устройствен правилник за дейността, структурата и организацията на работа в 

общинска администрация – Червен бряг за периода 2019-2023г.”, който ясно определя 

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. В общината се избира общински съвет и кметове на кметства, чиято 

дейност се подпомага от общинската администрация.  

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 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. Специализираната администрация 

подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната 

власт. 

В община Червен бряг организационната структура на Общинската 

администрация е следната: 

 

Структурата на Общинската администрация е приета с Решение на ОбС-

Червен бряг №320, Протокол №17/25.02.2021г., включва общо 87 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 21 бр., включващи: 

- Ръководни длъжности (2 бр.) - Директор дирекция „АПИО“ и Директор на 

дирекция „Финансова политика и управление на ЧР“; 

- Експертни длъжности (19 бр.); 

• Специализирана администрация – общо 47 бр., вкл.: 

- Ръководни длъжности (6 бр.) - Началник отдел „АМТД”; Началник отдел 

„Обществени поръчки и програми и проекти”; Началник отдел „ТСУ”; 

Началник отдел „Икономика и Общинска собственост”; Началник отдел 

„Хуманитарни дейности”; Началник отдел „ГРАО”;  

- Експертни длъжности (40 бр.); 

- Технически длъжности (1 бр.); 

- Инспекторат – 7 бр.; 
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Кметът на общината - ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, 

като внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската 

администрация, назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на 

общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците 

и служителите в общинската администрация, отговаря за опазване на обществения ред, 

като за осигуряването му издава писмени заповеди, организира изпълнението на 

общинския бюджет изпълнението на дългосрочните програми. Кметът на общината е 

едноличен орган на изпълнителната власт, упражнява общо ръководство и контрол на 

общинската администрация и представлява общината. Кметът на общината може да 

упълномощава или да възлага със заповед на заместник-кметовете, кметовете на 

кметства, секретаря на общината и други служители от общинската администрация 

свои правомощия, като определя функциите им. Осъществява контрол по 

законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при 

изпълнение на техните правомощия. 

Заместник-кметът по финансова политика и управление ЧР, икономика и 

общинска собственост и администриране на местни данъци и такси - ръководи, 

организира и контролира дейностите на дирекция “Финансова политика и управление 

на човешките ресурси“, отдел „Администриране на местните данъци и такси“ и отдел 

„Икономика и общинска собственост“, както и ръководи изпълнители на бюджета в 

кметствата. 

Изпълнява функции по ръководство, координация и контрол в областта на: 

- Управление и разпореждане с общинска собственост; 

- Изпълнение на жилищната политика на общината и стопанисване на 

общинските жилища; 

- Управление на търговската дейност; 

- Транспортно обслужване в общината и изпълнение на транспортната схема; 

- Работата на общинските търговски дружества по изпълнение на бизнес и 

инвестиционни програми; 

Организира дейността по разработването, приемането и актуализацията на 

общинския бюджет и контрола по неговото изпълнение. Осъществява контрол по 

разходването на бюджетните и извънбюджетните средства. Организира и контролира 

дейността по събирането на местните данъци и такси и други приходи. Осъществява и 

поддържа контакти на общината с Министерства, централни, регионални, Областни и 

общински ведомства и институции по компетентност. Организира процеса на 

разработване на проекти, на стратегии, програми, планове и наредби, свързани с 

направлението, за което отговаря. 

Заместник-кметът по териториално и селищно устройство, екология, 

обществени поръчки, програми и проекти - ръководи, организира и контролира 

дейностите на отдел „Териториално и селищно устройство“ и отдел „Обществени 

поръчки, програми и проекти“. Контролира разработването на общите и подробни 

градоустройствени планове. Осъществява и поддържа контакти на общината с 

министерства, централни, регионални, областни и общински ведомства и институции 

по компетентност. Организира и координира дейности свързани с разработването, 

актуализацията и мониторинга на Общинския план за развитие. Организира и 

координира дейности свързани с управлението на проекти, програми, стратегии, 

наредби свързани с направлението, за което отговаря. 

Заместник-кметът по образование, култура, социални дейности, 

здравеопазване и спорт - ръководи, координира, организира и контролира дейността на 

всички служители в отдел „Хуманитарни дейности“, в сферата на образованието, 
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културата, социалните дейности, дейности по здравеопазването, културно-историческо 

наследство, общински културни институции и читалища, спортна база, МКБППМН 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. Координира работата по значими за общината проекти в областта на 

образование, младежта, спорта, културата, здравеопазването и социалните дейности, 

както и дейностите в тези сфери. 

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. Отговаря за спазването на наредбите на 

общинския съвет на територията на населеното място. 

Секретарят на общината – на пряко подчинение са дирекция 

„Административно и правно обслужване“, отдел ГРАО и старши специалисти КАО в 

кметствата. Организира, координира и контролира функционирането на общинската 

администрация за точното спазване на нормативните актове. Организира и отговаря за 

дейността на общинската администрация, условията на работата на служителите и 

информационно-техническото обезпечаване на дейността им. Организира деловодното 

обслужване, документооборота и общинския архив, както и отговаря за дейността на 

звената по гражданска регистрация и административно обслужване. Организира 

провеждане на атестирането на служителите в общинската администрация. Осигурява 

технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните 

и многостранни проекти, в които тя участва. 

Структурни звена на общинската администрация 

Главният архитект на общината – ръководи, координира и контролира 

дейностите по устройствено планиране, проектирането и строителството на 

територията на общината; Координира и контролира дейността на звената, създадени за 

изпълнение на функциите и задачите по ЗУТ; Издава административни актове, 

съобразно правомощията, предоставени по ЗУТ; Ръководи работата на общинския 

експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ и контролира изпълнението на 

решенията му. Участва в рамките на своите компетентности в комисии свързани с 

дейността на общината. 

Финансовият контрольор – упражнява постоянен предварителен контрол за 

законосъобразност на всички документи и действия свързани с финансовата дейност 

чрез извършване на проверки преди вземане на решения за поемане на задължения и 

преди извършване на разходи. 

Звено за вътрешен одит – на пряко подчинение на кмета на Община Червен 

бряг и докладва директно на него. Осъществява вътрешен одит на всички структури, 

програми, дейности и процеси в общината, включително на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити и търговските дружества с общинско участие в 

капитала. Изготвя на база оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен 

план за дейността си, след обсъждане с Кмета на общината и с други лица на 

ръководни длъжности. Одитира ръководителите на структурите в общината, обсъжда с 

кмета резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад.  

Служителят по сигурността на информацията – пряко е подчинен на кмета на 

общината и изпълнява функциите по прилагане на „Закона за защита на 
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класифицираната информация“. Подпомага при необходимост районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ - Червен бряг при осъществяване на 

дейността й. Разработва План за защита на населението при бедствия и аварии. 

Секретарят на МКБППНМ – пряко е подчинен на кмета на общината и 

организира и координира цялостната дейност на МКБППМН в община Червен бряг. 

Директорът на дирекция/началник на отдел – ръководи, планира, организира, 

контролира и координира съответната дирекция/отдел. Носи отговорност за 

изпълнението на задачите и отчита постигането на целите в дейността на 

дирекцията/отдела, пред кмета на общината. Участва, при възлагане, в работата на 

комисиите на общинския съвет за обсъждане на въпроси от компетентността на 

съответната дирекция/отдел. Внася предложение пред кмета на общината по подбора и 

разпределянето на кадрите, повишаването на служителите в дирекцията/отдела и 

налагането на наказания. Възлага и контролира изпълнението на задачи, на определени 

със заповед на кмета лица, по контрола и прилагането на наредбите на общинския 

съвет и други специфични нормативни документи. 

Структурата на общинската администрация се утвърждава от Общинския съвет. 

Общинската администрация е обща и специализирана. 

Общата администрация включва следните структурни звена - дирекция 

„АПИО“ и дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“. 

Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване” е на пряко 

подчинение на секретаря на общината, като организира, координира и контролира 

дейността на Центъра за информация и услуги на гражданите. Дирекцията организира и 

извършва административното обслужване на физически и юридически лица и 

обезпечава различни форми на достъп за това. Организира и осъществява деловодната 

дейност и документооборота в общината. Организира предоставянето и разширяването 

на online услуги за гражданите и бизнеса. Подпомага дейността на кмета, заместник-

кметовете и секретаря на Община Червен бряг и обезпечава тяхната работа. 
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. Изготвя отчети и информации за цялостната административно-

наказателна дейност на общината. Поддържа информацията за Общината в интернет 

базираната „Интегрирана информационна система на държавната администрация 

/ИИСДА/. 

• 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;  

• Звено „Канцеларията на кмета“ – извършва информационно-аналитична 

работа във връзка с молбите, жалбите и сигналите на гражданите и 

организира приема на граждани; 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; Извършва проучване и анализ на 

общественото мнение и разработва проекти, програми и прогнози за 

усъвършенстване на местното самоуправление; Създава условия за активна 

обратна връзка с гражданите, чрез дискусии, конференции, обсъждания и 
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други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на 

общинската администрация с тях;  

• Звено, подпомагащо работата на Общинския съвет - Червен бряг - приема и 

регистрира входящата и изходяща кореспонденция на Общинския съвет; 

Осъществява организационното и техническото обслужване на Общинския 

съвет и общинската администрация; Следи за своевременното изпълнение на 

решенията на Общинския съвет и информира кмета и секретаря на общината; 

Организира изготвянето и обнародване на актовете на Общинския съвет и 

довеждане до знанието на населението; 

Дирекция “Финансова политика и управление на ЧР“ в йерархично отношение е 

на пряко подчинение на заместник-кмета на общината. Директорът на дирекцията 

изпълнява функцията на главен счетоводител на общината. Дирекцията осъществява 

дейността по разработването, приемането и актуализацията на бюджета на Общината 

като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Изготвя бюджетна прогноза за 

следващи периоди. Извършва контрол по целесъобразното и законосъобразното 

разходване на бюджетни средства. Координира дейността по планиране и изпълнение 

приходната част на бюджета в частта местни данъци и такси. Организира 

съхраняването на счетоводна информация и ползването й, съгласно Закона за 

счетоводството. 

Специализирана администрация включва следните структурни звена: 

• Отдел „Администриране на местни данъци и такси” - в йерархично 

отношение е на пряко подчинение на заместник-кмета на общината. Отделът 

приема и обработва данъчни декларации по ЗМДТ; Касово и безкасово 

обслужва плащания от фирми и физически лица по ЗМДТ; Извършва 

принудително събиране на задълженията по ЗМДТ с изтекъл срок на плащане 

от фирми и физически лица; Поддържа актуална база данни за декларирано 

движимо и недвижимо имущество от фирми и физически лица по ЗМДТ, 

начислените данъци и такси и плащания за тях по години; Следи за 

своевременното внасяне на събраните суми от данъци, такса битови отпадъци 

и административните услуги на отдела; Изготвя предложения до Общински 

съвет за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Червен бряг и Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Червен бряг; Съдейства за подготовката на план-сметките и 

калкулациите на разходите при определяне на размерите на местните такси и 

цени на услуги, предоставяни от общината; 

• Отдел „Икономика и общинска собственост“ - в йерархично отношение е на 

пряко подчинение на заместник-кмета на общината. Отделът съставя актове 

за имотите - общинска собственост, организира съхраняването на досиетата 

на актовете за общинска собственост и води регистри; Организира дейности 

по разпореждане с общински нежилищни имоти – продажба на урегулирани 

поземлени имоти и земеделски земи, учредяване на право на строеж, 

учредяване допълнително право на строеж, ликвидиране на собственост и 

други и съхранява преписките по разпоредителните сделки; Подготвя отчет за 

състоянието на общинската собственост; Подпомага управителите на 

общински дружества, анализира дейността, води регистър на търговските 

дружества с общинско участие; Организира и контролира дейностите 

свързани с изземване или премахване на общински жилищни имоти; 
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• Отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“ – в йерархично 

отношение е на пряко подчинение на заместник-кмета на общината. Отделът 

координира планирането и провеждането на обществените поръчки; 

Осъществява процесуално представителство пред Комисията за защита на 

конкуренцията и всички органи на съдебната власт по обжалвани процедури 

по обществени поръчки; Съхранява сключените концесионни договори и 

договори за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените 

поръчки, ведно със съставените по тях досиета;  

• Отдел „Териториално и селищно устройство“ - в йерархично отношение е 

на пряко подчинение на заместник-кмета на общината. Функциите на отдела 

са 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; Съставя констативни протоколи и подготвя 

заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение 

второстепенни, стопански и временни постройки, павилиони и бутки; 

Ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка 

на документацията на общината при взаимодействие със службите на агенция 

по кадастъра; Съхранява всички налични кадастрални и устройствени 

планове и техните изменения в техническия архив; Присъства при откриване 

на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи 

и контролира изпълнението им; Осъществява контрол при изпълнение на 

одобрени строителни проекти; Осъществява ръководство, координация и 

контрол на строителство /жилищно, просветно, здравно и др./ и ремонт на 

обекти собственост на общината; Изпълнява инвеститорски функции, 

свързани с проектоизпълнение на общински обекти, чистота и озеленяване; 

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; Координира дейността на общинската 

администрация в областта на екологията с РИОСВ, РЗИ, БАБХ, РДНСК, 

РДВР; Контролира екологичното състояние на общината; Изготвя и 

контролира ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран 

мениджмънт; Осъществява контрол за дейността по сметопочистването и 

сметоизвозването; 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; Подготвя програми и провежда 

политиката на Общината в сферата на екологията и осъществява 

мероприятията по опазването на околната среда, съгласно изискванията на 

нормативната база-събиране и анализиране на данни, подготовка на отчети, 

доклади, програми и други мероприятия, свързани с опазването на околната 

среда, включително управление на отпадъците; 
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• Отдел „Хуманитарни дейности“ - в йерархично отношение е на пряко 

подчинение на заместник-кмета на общината; Функции на отдела са да 

координира дейностите по осигуряване обучението и възпитанието на децата 

и учениците от общинските училища, детски заведения и извънучилищните 

звена; Координира съвместната дейност с неправителствени организации в 

областта на образованието; Разработва и реализира общинската здравна и 

социална политика; Разработва, организира и отчита изпълнението на 

общински стратегии, програми и планове, свързани с предоставянето на 

социални, здравни, образователни и културни дейности, както и за развитие 

на младежта, физическото възпитание и спорта; Осъществява връзки с 

институции и организации, имащи отношение към решаване на социални и 

образователни проблеми в общината; Осъществява общинската политика в 

областта на културата и културно-историческото наследство; 

• Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” – в 

йерархично отношение е на пряко подчинение на заместник-кмета на 

общината. Функциите на отдела са да организира изпълнението и прилагането 

на Закона за гражданска регистрация; Съставя, поддържа и съхранява 

регистрите за гражданско състояние;  

Общинският инспекторат е звено на бюджетна издръжка към община Червен 

бряг, пряко подчинено на Кмета на Общината или на упълномощено от него 

длъжностно лице. Инспекторатът осигурява и подпомага изпълнението на контролните 

функции на Кмета на Община Червен бряг по спазване от страна на всички физически 

и юридически лица на територията на Общината на нормативните актове на Общински 

съвет - Червен бряг, на законите и подзаконовите нормативни актове, на договори по 

които Община Червен бряг е страна, както и на изпълнение на дейностите, възложени 

на общински предприятия и дружества с общинско участие в капитала. При изпълнение 

на функциите си Общинският инспекторат извършва превантивен, текущ и последващ 

контрол, дава писмени предписания/ разпореждания и следи за изпълнението им и 

осъществява административно-наказателна дейност по предвидения ред в Закона за 

административните нарушения и наказания.  

Кметът на общината е отговорен за изпълнение на дейностите по управление на 

отпадъците, съгласно глава втора, Раздел III „Задължения на органите на местното 

самоуправление и местната администрация“ на ЗУО. Тези дейности са делегирани от 

него на Заместник-кметът по териториално и селищно устройство, екология, 

обществени поръчки, програми и проекти и на кметовете на кметства на населените 

места в общината и на служители в Специализираната администрация Отдел 

„Териториално и селищно устройство“. 

Упълномощените със заповед на кмета длъжности лица от инспектората 

извършват 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 
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подаване на сигнали във всички сфери от обществеността, в т.ч. и за нарушения в 

областта на управление на отпадъците и околната среда. 

В глава втора, първи раздел „Задължения и отговорности на кмета на общината в 

„Наредба за управление на отпадъците на територията на община Червен бряг“, са 

описани конкретните задължения и отговорности на органите на местно ниво, които са 

в съответствие с Раздел III „Задължения на органите на местното самоуправление и 

местната администрация“ на ЗУО, като разпоредбите в наредбата са хармонизирани 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 2019-2023г.“ е делегирана дейността на постоянната 

общинска „Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални 

дейности и екология“, която е постоянна оперативна структура към Общинския съвет. 

Всички въпроси, касаещи управлението на отпадъците на територията на общината се 

внасят за обсъждане от комисията.  

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.  

3. Състояние на човешките ресурси с възложени функции за управление 

на отпадъците 

Община Червен бряг е развила добър капацитет в областта на управление на 

отпадъците. Възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета 

на общината са напълно обезпечени чрез функциите на административните звена в 

общинската администрация. Разпределението на функциите в общинската 

администрация е ясно и няма припокриване на функции както в хоризонтален, така и 

във вертикален аспект. 

Общината прилага много добра практика на комбинация от няколко подхода за 

организация и изпълнение на дейностите - чрез общинска администрация, чрез 

договори с изпълнители по реда на ЗОП и чрез договори с колективни организации за 

оползотворяване и с лица с разрешителни по ЗУО за дейности с отпадъци. 

Квалификацията на служителите в общинската администрация е подходяща за 

изпълнение на възложените дейности в областта на управление на отпадъците. 

Ежегодно общината прилага мерки за повишаване на квалификацията чрез участие в 

специализирани обучения. Не се наблюдават проблеми, свързани с текучество или 

затруднения при набиране на персонал. В количествено отношение, броят на 

служителите в звената за управление на отпадъците е недостатъчен, особено за 

обезпечаване на контролната дейност. 

Община Червен бряг следва да въведе единна информационна система за 

управление на отпадъците, която да обхваща всички процеси и да позволява 

автоматизирано въвеждане и управление на данните, улеснявайки изготвянето на 

отчети, справки и др. Необходимо е също общината да планира периодично набиране 

на качествена информация чрез провеждане на анкети сред населението или друга 

форма относно равнището на удовлетвореност от предоставяните услуги по управление 

на отпадъците. 
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Политиката за повишаване на професионалната квалификация на служителите в 

Отдел „Териториално и селищно устройство“, се изпълнява от началник на отдела, 

който внася предложение пред кмета на общината по подбора и разпределянето на 

кадрите, повишаването на служителите в отдела и налагането на наказания. 

Атестацията на персонала се провежда съобразно изискванията на нормативната 

уредба, като се идентифицират бъдещи потребности от повишаване на квалификацията 

им. В процесът на атестиране на служителите в общинската администрация, участва и 

Секретарят на общината, който организира провеждането на атестирането. 

Квалификацията на служителите в Отдел „Териториално и селищно устройство“ е 

добра, експертите са с висше образование.  

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 

• Община Червен бряг има опит и достатъчен административен капацитет, 

относно разработването на нормативни актове и програми; 

• Организацията на дейността и функционалните задължения на 

административните звена в общинската администрация на община Червен 

бряг е ясно определена в „Устройствен правилник за дейността, 

структурата и организацията на работа в общинска администрация – 

Червен бряг за периода 2019-2023г.”; 

• Регламентирани и разграничени са функциите, както и отговорностите и 

задълженията на Общинската администрация по управление на отпадъците в 

местната нормативна уредба, не се забелязва припокриване както в 

хоризонтален, така и във вертикален аспект; 

• Заместник-кметът по териториално и селищно устройство, екология, 

обществени поръчки, програми и проекти - ръководи, организира и 

контролира дейностите на отдел „Териториално и селищно устройство“ от 

Специализираната администрация, което е административното звено, 

отговорно за дейностите по управление на отпадъците в общината; 

• Общината има създадено специализирано звено инспекторат, което 

осъществява контролни функции – както във връзка със спазване на 

националната и общинската нормативна уредба за отпадъците, така и по 

изпълнение на други общински наредби; 

• 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; 

• 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; 
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• 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 „Териториално и селищно 

устройство“, с цел увеличаване на административния капацитет и 

подобряване на контрола в областта на управление на отпадъците; 

• Провеждане на систематизирани обучителни програми и семинари-обучения 

за подобряване на административния капацитет в областта на управлението 

на отпадъците; 

• Делегиране на отговорности на конкретно лице от администрацията за 

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 и публикуване на интернет страницата на 

общината; 

• 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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6. АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ 

ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА 

ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Анализът трябва да даде отговор на следните въпроси: 

• Какво е съществуващото състояние по отношение на закриването, 

рекултивацията и последващия мониторинг на общинското депо за 

отпадъци с преустановена експлоатация на територията на общината; 

• Необходими ли са допълнителни мерки за изпълнение на изискванията на 

националното законодателство относно депото за отпадъци с 

преустановена експлоатация на територията на общината; 

1. Информационно обезпечаване на анализа 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани следните 

документи:  

• „Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците в 

Община Червен бряг“ за 2020г.; 

• Част „План за контрол и мониторинг“ към „Работен проект за закриване и 

рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община 

Червен бряг“; 

2. Съществуващо състояние 

Старите замърсявания с отпадъци са ползвани площадки с изменения в 

качеството на компонентите на околната среда /почва, повърхностни и подземни води, 

флора и фауна/ до степен, водеща до риск за човешкото здраве. На територията на 

община Червен бряг старите замърсявания са в резултат от локални /изоставени 

незаконни/ неорганизирани сметища (струпване на всякакъв вид отпадъци, най-вече 

битови и строителни) около населените места. Образуват се периодично и 

своевременно се почистват. Една от причините за тяхното образуване е недостатъчната 

екокултура и липсата на отговорно отношение и екологично възпитание на жителите в 

общината, които спомагат за неконтролираното изхвърляне на отпадъци и за 

възникването на локални замърсявания и нерегламентирани сметища около дерета на 

реки, покрайнини на населени места, зони за крайградски отдих, селскостопански 

пътища и др. Най-често на неразрешени места се изхвърлят смесени битови отпадъци 

(покъщнина, отпадъци от различен характер, вкл. и опасни), като и отпадъци от 

строителни и ремонтни дейности, животински отпадъци, разкомплектовани моторни 

превозни средства и др. 

В съответствие с Програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕС за 

депониране на отпадъците, след въвеждане в експлоатация на Регионалното депо в 

гр. Луковит, Община Червен бряг е извършила почистване и закриване на всички 

съществуващи незаконни сметища за битови отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания. 

В чл. 112 на ЗУО се регламентира обхвата на контролните правомощия на 

общините, като кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице 

контролира изоставянето на битовите отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне. 

Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените 

и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията 

на общината.  
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До въвеждането в експлоатация на Регионалният център за управление на 

отпадъците – Луковит, 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.  

Община Червен бряг изпълнява мерки 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.). В тази насока община Червен бряг е подписала 

Договор №13697/03.09.2020г. с ПУДООС за финансиране на техническата 

рекултивация по проект „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“. През м. 

декември 2020г. е приключена техническата рекултивация на старото депо. Съгласно 

проекта след изпълнението на техническата рекултивация е предвидена биологична 

рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг със срок на изпълнение 36 месеца. 

Средствата за изпълнение на биологичната рекултивация се осигуряват от бюджета на 

общината. Към ноември 2021 г. е изпълнена и биологичната рекултивация – първа 

година. Остават в изпълнение отгледните грижи през следващите две години.  

Разработеният проект „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“, включва 

и мониторинг. Планът за контрол и мониторинг на депото е комплекс от специфични 

контролно-измервателни, аналитични и информационни дейности, които дават 

възможност за оценки и прогнози за състоянието на околната среда. 

Системата за контрол и мониторинг включва следните наблюдавани елементи: 

състояние на тялото на депото /топографията му/, емисионни данни, газови емисии, 

метеорологични данни. 

Метеорологичните данни и тяхното измерване се извършва съгласно 

Приложение №3 на Наредба №6 от 2013г, като данните могат да се събират от 

собствени наблюдения и измервания или по данни от поставена за тази цел 

хидрометеорологична станция. Измерват се показателите – количество валежи, 

температура, посока и сила на вятъра, изпарения, атмосферна влага. 

Мониторинг на повърхностните води - определени са два пункта за мониторинг 

на повърхностни води на р. Искър. Единият пункт е разположен над депото, а другия - 

под него, по течението на реката. Предвижда се честота на пробовземането и анализа на 

физикохимичните показатели - два пъти годишно, а на хидробиологичния показател - 

веднъж годишно. Предвижда се в двата пункта да се извършва анализ на следните 

физикохимични показатели: - рН, електропроводимост, БПК, съдържание на кислород, 

съдържание на азот - амониев, нитритен, нитратен, общ азот, съдържание на 

ортофосфати и общ фосфор и съдържание на манган; и хидробиологичният елемент за 

качество - макрозообентос. 

Мониторинг на подземните води - ще се извършва с измервания от един пункт 

за мониторинг над депото и два - след депото, по посока на естествения поток на 

подземните води. Измерват се следните показатели – ниво и състав на подземните води. 

Мониторинг на инфилтрата - не се извършва. 

Мониторинг на газовите емисиии от тялото на депото - потенциални газови 

емисии и атмосферно налягане (СН4, СО2, О2, Н2S, Н2 и др.). 

Мониторинг за състояние на тялото на депото (топографията на депото) – 

установява се поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото. 
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В тази насока е необходимо осигуряване на лице от общинската администрация, 

което да отговаря за осъществяване на следексплоатационните грижи и мониторинг на 

рекултивираното депо, съгласно нормативните изисквания. 

3. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с 

пестициди 

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 имаше излезли 

от употреба опасни отпадъци (пестициди), които се съхраняваха безопасно по различни 

начини (загробени, събрани в бетонна шахта в земята или в сграда). 

Съгласно Договор №13693/31.08.2020г. с предмет: „Преопаковане, транспорт, 

предаване за окончателно обезвреждане на до 1000 тона УОЗ – пестициди, опасни 

отпадъци и други препарати за растителна защита и почистване на складовете, в които 

се съхраняват“, сключен между ПУДООС и ДЗЗД „Проект Пестициди 2019“ са 

извършени дейности в 4 броя склада находящи се в гр. Койнаре; с. Сухаче; 

с. Радомирци; с. Реселец. Община Червен бряг е сключила Договор №98-00-

427/11.10.2021г. с „БалБок Инжинеринг“АД, гр. София за предаване и приемане за 

транспортиране на отпадъци класифицирани с код и наименование 20 01 09* 

„Пестициди“, находящи се в склад в с. Ракита, имот №14007, вид собственост: 

Държавен поземлен фонд-МЗГ, община Червен бряг в ориентировъчно количество 

2 984 кг прахообразни и течни пестициди. На територията на община Червен бряг 

остава само склад с. Бресте, ПИ №159027, местност „Шосето“, Вид собственост: 

Държавна частна, Начин на трайно ползване: Стопански двор. Количествата препарати 

за растителна защита са: твърди (прахообразни) – 1 000 кг; смесени - 500 кг.  

4. Изводи 

• В общината се осъществява контрол за предотвратяване използването на 

закритите локални замърсявания, както и възникването на нови; 

• Всички съществуващи сметища, разположени на територията на община 

Червен бряг са с преустановена експлоатация и са почистени; 

• От м. април 2016г. смесените битови отпадъци от населените места в 

общината се депонират на РЦУО-Луковит; 

• Община Червен бряг е подписала Договор №13697/03.09.2020г. с ПУДООС за 

финансиране на техническата рекултивация по проект „Рекултивация на 

общинско сметище гр. Червен бряг“. През м. декември 2020г. е изпълнена 

техническата рекултивация по проекта за закриване на старото депо. Към 

ноември 2021 г. е изпълнена биологична рекултивация – първа година;  

5. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 

анализа пропуски и несъответствия 

• Необходимо е осигуряване на лице от общинската администрация, което да 

осъществява следексплоатационните грижи и мониторинг на 

рекултивираното депо, съгласно нормативните изисквания; 

• Необходимо е завишаване на контрола от страна на общината за недопускане 

образуването на локални замърсявания на околната среда с битови и 

строителни отпадъци от домакинствата.  
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7. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ НА ПРИНЦИПА НА „ОТГОВОРНОСТ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ” И „ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА” 

Анализът трябва да даде отговор на следните въпроси: 

• Прилага ли се принципа „Замърсителят плаща” е заложен в Договора за 

функционирането на Европейския съюз (чл.191) и за кои отпадъчни 

потоци;  

• Прилага ли се принципа "Разширена отговорност на производителя".  

1. Информационно обезпечаване на анализа 

За целите на настоящият анализ са използвани следните информационни 

източници: 

• Анализ и оценка на въведените схеми за управление на отпадъците на 

принципа „Отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща“ към 

„Националния план за управление на отпадъците 2021-2028г.“; 

• „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Червен бряг“ (приета с Решение на 

ОбС №201/25.04.2016г., ……посл. изм. с Решение №58/28.01.2020г.); 

2. Същност на принципите „Замърсителят плаща” и „Разширена 

отговорност на производителя“ 

Анализът има за цел да очертае основните схеми за управление на отпадъците и 

прилагането им на местно ниво, както и да изясни налице ли е ефективното прилагане 

на принципите „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят 

плаща”. 

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.  

Рамковата директива за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 19 ноември 2008г. относно отпадъците и за отмяна на 

определени директиви) (изменена с Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския 

парламент и на Съвета от 30 май 2018г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно 

отпадъците), съответно ЗУО, оперират както с принципа „Замърсителят плаща”, така 

и с принципа за „Разширена отговорност на производителя”, които взаимно се 

допълват. 

Принципът „Замърсителят плаща” е заложен в Договора за функционирането 

на Европейския съюз (чл.191). 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 
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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, 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 за: 

• Предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството 

на техните продукти; 

• Проектиране и разработване на продукти, които подлежат на многократна 

употреба, технически издръжливи, 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; 

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 

 Отговорност на причинителя и притежателя за образуваните 

отпадъци при производството на стоки и услуги 

Потоци отпадъци, за които по принцип се прилага схемата са - производствени 

отпадъци, включително производствени опасни отпадъци; болнични отпадъци; 

ПСБ/ПСТ; утайки от ПСОВ, отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради (с 

изключение на строителните отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата и 

разрушаване на сгради в малки количества по критерии, определени в ЗУО). 

Тази схема не е предмет на настоящия анализ.  

 Схема „Разширена отговорност на производителя“ (РОП) относно 6 

групи масово разпространени отпадъци (МРО) 

Потоци отпадъци, за които се прилага схемата - тази схема се прилага в 

общината и е предмет на настоящия анализ. 

Към момента на разработване на НПУО съгласно националното законодателство 

в схемата поетапно са включени следните масоворазпространени 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.; 
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Същност на схемата 

При тази схема за РОП лицата, 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; 

• Съдържанието на опасни вещества в продуктите, които пускат на пазара; 

• Етикетиране и маркировка; 

• 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. 

РОП може да се осъществи по два начина от задължените лица: 

• Чрез колективна система, представлявана от организация за оползотворяване 

(ОО) на съответните МРО; 

• Индивидуално от задълженото лице (конкретна фирма), което пуска на пазара 

МРО; 

Законодателството предоставя възможност на задължените в схемата лица да 

заплатят продуктова екотакса в държавен екологичен фонд – ПУДООС, вместо да 

реализират отговорността си чрез колективна система или индивидуално изпълнение. 
Продуктовата екотакса е нарастваща в годините от въвеждането на схемата. 

Организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват индивидуално 

задълженията си са длъжни: 

• Да получат разрешително по реда на ЗУО за осъществяване на дейността като 

ОО или за индивидуално изпълнение и организация на дейностите по 

разделно събиране, подготовка за повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване, както и осъществяване на информационни кампании за 

обществеността; 

• 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. Въвеждането на 

депозитни системи е доброволен инструмент както за схемата за РОП, така и 

за всички схеми за управление на отпадъците, които се прилагат в страната. 

Депозитни системи в страната се прилагат основно за бутилки от бира, 

пластмасови касетки за транспортиране на напитки и палети; 

• Да изпълняват програмата за управление на МРО, която са представили в 

МОСВ като условие за получаване на разрешителното и осъществяване 

впоследствие на дейността и да достигнат целите за подготовка за повторна 

употреба, рециклиране и друго оползотворяване; 

• Да осъществяват информационни кампании за обществеността; 

• Да представят информация, доклади и отчети пред МОСВ и ИАОС; 

• За Организациите по оползотворяване (ОО) на отпадъци от опаковки – 

задължение е да обхванат определен брой население чрез системите за 
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разделно събиране на отпадъците, включително чрез поставяне на контейнери 

за разделно събиране в населените места; 

ОО е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно 

националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява 

и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и 

оползотворяване на МРО. ОО могат да извършват сами дейностите по разделно 

събиране, оползотворяване и рециклиране на МРО и/или да сключват договори за 

осъществяване на тези дейности с лица, които притежават площадки, техника и 

инсталации, както и оторизация по закон да извършват такива дейности. 

Друг е въпросът, че в по-малките населени места е трудно договориране 

участието на ОО поради факта, че за ОО не е икономически изгодно обслужване на 

система за разделно събиране в тези населени места. В ЗУО няма изискване за 

покриване задължително на определени райони от ОО.  

ЗУО налага 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. Въпреки това изпълнението на тези изисквания в голяма част е 

формално и на практика не се осъществява поради занижен контрол от страна на 

компетентните органи на национално ниво. 

МОСВ поддържа публични регистри на ОО и на лицата, които изпълняват 

задълженията си индивидуално, включително се публикува информация за тези от тях, 

които са изпълнили и които не са изпълнили годишните цели за рециклиране и 

оползотворяване, поотделно за всеки поток МРО. Разпределението на ОО към 2021г. 

според специфичния поток МРО е както следва, съгласно данни от сайта на МОСВ: 

• отпадъци от опаковки – 4 ОО: „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД, „БУЛЕКОПАК“ 

АД, „ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ АД, „ЕКОБУЛПАK БЪЛГАРИЯ“ АД; 

• ИУМПС – 4 ОО: „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД; 

„АУТОРЕК“ ЕАД, „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ“ АД, 

„ЕКО МОБИЛЕ“ АД;  

• ИУЕЕО – 7 ОО: „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ“ АД, „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД, 

„НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И 

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ (НООРО)“ АД, „ТРАНСИНС 

ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД; „ЕКОБУЛТЕХ“ АД,  

„ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ“ ЕАД; „ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД;  

• НУБА – 9 ОО; “ЕКОБАТЕРИ” АД; “РЕКОБАТ” АД; “НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” 

АД; “ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД; “ЕКОБУЛБАТЕРИ” АД; “НОРД 

ЕЛРЕЦИКЛИНГ” АД; „БАТЕРИ РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД; „ЕКО БАТ 

БЪЛГАРИЯ“ АД; „НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ” (НООРО) АД; 

• отработени масла и отпадъчни нефтопродукти – 7 ОО: „ОЙЛ - 

РЕЦИКЛЕЙШЪН“ ЕООД; „ЛУБРИКА - ЕКОЛОГИЧНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД; 

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ“ АД; „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА“ ООД; „НОРД МАСЛА“ 

ЕАД; „ЕКО ОЙЛ РЕСУРС“ ЕООД; „АЛФА РИСАЙКЛИНГ“ ООД; 

• ИУГ – 5 ОО: „ГУМИРЕК“ ЕАД; „ЕКОМЕДИАНА - 2010“ АД; „ТРАНСИНС 

АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОНСОРЦИУМ“ АД; „ЕКО ЕН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД; 

„ГУМИ РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД; 
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Съгласно нормативната уредба в страната, общините имат само някои 

ангажименти в схемата за РОП, отнасящи се основно до определяне на 

местоположението на съдовете за разделно събиране на потоците МРО. 

РИОСВ имат компетенциите да проверяват и изпълнението на задължените в 

схемата лица, които пускат на пазара ЕЕО, батерии и акумулатори, масла и гуми, да се 

регистрират в публичните регистри на ИАОС. 

Изисквания и стимули във връзка с йерархията на отпадъците 

Наредбите за МРО поставят и допълнителни изисквания, свързани с йерархията 

на отпадъците, в допълнение към задължителните количествени цели за подготовка за 

повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване, като например: 

• При проектирането, производството и разпространението на опаковките да 

се позволи многократната им употреба или оползотворяването им, 

включително чрез рециклиране; 

• Забрана за депонирането, изгарянето без оползотворяване на енергията и/или 

обезвреждането по какъвто и да е друг начин на отпадъци от опаковки, които 

могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по друг начин, на 

територията на страната; 

• По отношение на отработените масла приоритет е даден на регенерирането 

пред другите методи на третиране; 

• Производителите на батерии и акумулатори да предприемат мерки при 

проектирането и производството им за: 

- улесняване на предварителното третиране, оползотворяването и 

рециклирането на негодните за употреба батерии и акумулатори; 

- подобряване качеството на батериите и акумулаторите с оглед 

ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда през 

целия им жизнен цикъл; 

- намаляване съдържанието на опасните вещества за сметка на 

съдържанието на по-малко замърсяващи вещества, особено като 

заместители на живака, кадмия или оловото; 

• Производителите на уреди, в които се вграждат батерии и акумулатори, 

проектират уредите по такъв начин, че батериите и акумулаторите след 

излизането им от употреба могат да бъдат лесно отстранени; 

• Забрана за изхвърлянето на НУБА в съдове за битови отпадъци; 

• Производителите на ЕЕО и производителите на материали и компоненти за 

ЕЕО да предприемат мерки при проектирането и производството им за 

улесняване на предварителното третиране и оползотворяването, особено на 

повторната употреба и рециклирането на ИУЕЕО, както и на материалите и 

на компонентите от него; 

• Производителите на ЕЕО предприемат мерки да не възпрепятстват 

повторната му употреба чрез специфични проектни характеристики или 

производствени процеси, при които се произвежда ЕЕО; 

• Производителите на ЕЕО прилагат изискванията за екодизайн, улесняващи 

повторната употреба и третирането на ИУЕЕО, съгласно Закона за 

техническите изисквания към продуктите; 

• Забрана за депониране на гуми; 

• Забрана за депониране и/или изгаряне на автомобилни и индустриални 

НУБА, както и на портативни НУБА, съдържащи живак, кадмий или олово; 
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Нужда от включване в схемата на нови МРО 

В анализа и оценка на въведените схеми за управление на отпадъците на 

принципа „Отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща“ към 

„Националния план за управление на отпадъците 2021-2028г.“ на МОСВ се предлага за 

2025г. в схемата „Разширена отговорност на производителя“ да бъде включен 

отпадъчния поток – текстилни отпадъци. 

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, гр. Койнаре, с. Рупци, с. Радомирци, с. Телиш, с. Чомаковци, с. Горник, 

с. Глава. Обхвата на системата е 70 бр. комплекта контейнери тип „Иглу“ с вместимост 

1500 л. за разделно събиране на отпадъци от опаковки.  

Договорът за разделно събиране на отпадъци от опаковки поражда следните 

отговорности за Община Червен бряг:  

• определяне на местата за разполагане на необходимите елементи /цветните 

контейнери/ от системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от 

опаковки.  

• общината се ангажира с контрола към поведението и отношението на 

гражданите в проявата на „добър стопанин” към цветните контейнери; 

• да налага глоби и санкции както за физическите, така и за юридическите 

лица – търговци, магазини и заведения, които не изпълняват разпоредбите;  

• да търси начини да мотивира гражданите да участват съвестно в процеса 

разделно събиране; 

• наблюдава и осъществява контрол върху изпълнението дейностите на 

фирмата подизпълнител (при наличие на такава), отговорна за обслужването 

на цветните контейнери; 

Договорът за разделно събиране на отпадъци от опаковки поражда следните 

отговорности за „Екопак България“ АД: 

• закупува и разполага за собствена сметка трицветните контейнери на 

територията на общината. Грижи се за поддържане доброто им състояние. 

• осигурява специализирана обслужваща техника; 

• изгражда и управлява сортираща инсталация за обработка на събраните 

отпадъци от опаковки; 

• възстановява за собствена сметка счупени или изгорели контейнери; 

• следи през годината за качеството и вида на събраните отпадъци от 

контейнерите, изготвя справки и информира периодично общината. 

• обработва информацията и предоставя на общината годишни данни за 

количествата разделно събрани, сортирани и предадени на крайни 

преработватели отпадъци от опаковки; 

• контролира транспортирането на разделно събраните отпадъци от 

контейнерите по утвърден график; 

• отговаря за транспортирането и предаване за рециклиране на обработените 

отпадъци до рециклиращи заводи 

Изпълнението на договора е изключително важно от гледна точка изпълнение на 

задълженията на общината за поетапно постигане на целите за разделно събиране, 

подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци, произтичащи от 

ЗУО. 
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За настоящия период изпълнението на договора с Екопак България АД е 

незадоволително – разделно събраните отпадъци от опаковки са 6 пъти по-малко от 

периода на предходната програма – 2016-2020г.  

Друг проблем представлява факта, че отсортираните отпадъци са едва една трета 

от разделно събраните отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло.  

Отделно статистиката, която предоставя организацията по оползотворяване, в 

договор с община Червен бряг не прави разлика между количества пластмаса и 

количества метали.  

В община Червен бряг се прилага система за разделно събиране на НУБА и 

ИУЕЕО.  

ИУЕЕО – в община Червен бряг се събират разделно ИУЕЕО, съгласно 

договор №98-00-581/25.11.2021г. с „Елтехресурс“. ООп извършва събиране, 

транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо 

оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, образувани на територията на 

общината. Срокът на договора е 3 години, след което се продължава автоматично за 

нов тригодишен период, ако никоя от страните не го прекрати. Общината е определила 

– сградата на Общинската администрация за място за разделно събиране на ИУЕЕО, 

като информира обществеността за това, както и за условията за приемане на тези 

МРО. 

НУБА - в община Червен бряг се събират разделно НУБА, съгласно 

договор №98-00-582/25.11.2021г. с „Екобатери“ АД. ООп извършва организиране и 

управление на дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, 

предварително третиране, предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, 

образувани на територията на общината. Срокът на договора е 3 години, след което се 

продължава безсрочно, ако никоя от страните преди това не възрази срещу неговото 

прекратяване. Община Червен бряг е определила следните места в гр. Червен бряг за 

разполагане на съдовете за разделно събиране на НУБА, като информира 

обществеността за местоположението на местата и условията за приемане на тези МРО 

– сградата на Общинска администрация, спортна зала на ул. „14-ти Септември“, СУ 

„Доктор Петър Берон“ на ул. „Тома Петков“ №25, ТГ „Васил Априлов“ на ул. „Тома 

Петков“ №25, ОУ „Хр. Смирненски“ на ул. „Отец Паисий“ №37, ДГ „Зора“, ДГ „Бодра 

смяна“ и детска ясла. 

Общината има сключен договор №98-00-95(1)/20.11.2020г. с „Палмекс-

03“ ЕООД, гр. Червен бряг за осигуряване на площадка за предоставяне на разделно 

събиране на отпадъци от домакинства съгласно чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. 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, излезли от употреба електрически уреди, опасни 

отпадъци, обемисти едрогабаритни отпадъци и други видове отпадъци от 

домакинствата. На площадката се извършва предаване на отпадъци от черни и цветни 

метали (ОЧЦМ) с битов характер от физически лица, ИУГ и ИУМПС.  

В община Червен бряг се събират отпадъци от отработени масла, като общината 

е сключила договор №98-00-31(1)/06.01.2017г. с фирма „ОЙЛ-РЕЦИКЛЕЙШЪН“ 

ЕООД и „ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД за срок до 31.12.2021г. за предаване на отработени 

масла от граждани. 

Община Червен бряг поддържа следните регистри за информиране на 

обществеността относно разделното събиране на отпадъците в общината:   
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Регистър на площадките за предаване на отпадъци на територията на 

община Червен бряг 

№ Населено място Местонахождение на площадката Извършващ дейността 

1. гр.Червен бряг ул. ”Антим I” № 79, УПИ XI-2533, кв.179 "Палмекс 03" ЕООД 

2. гр. Червен бряг УПИ IX-2011, кв.1 "Унитрейд 2011" ООД 

3. гр. Койнаре местност “Ивановски път”, ПИ №072026 "Феникс Норд БГ" ЕООД 

4. гр. Койнаре сграда № 01 в имот №072027 "Бозушки" ООД 

5. с. Рупци ул. “Гео Милев” № 20, ПИ №236033 "Драгевит" ЕООД 

6. с. Горник местност "Пенков остров", ПИ №039013 "Феникс Норд БГ" ЕООД 

 

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и 

картон в община Червен бряг 

№ Населено място Местонахождение на площадката 
Извършващ 

дейността 

1 гр. Червен бряг  ул. ”Антим I” № 79, УПИ XI-2533, кв.179 "Палмекс 03" ЕООД 

 

 Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които 

генерират 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. 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. В схемата 

попадат и строителните отпадъци от ремонтни дейности и от разрушаване на сгради, 

генерирани от домакинствата и други обекти в малки количества. 

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 за заплащане на разходите за услугите по 

временно съхраняване, събиране, транспортиране, третиране на отпадъците в 

съответствие със Закона за местните данъци и такси, ЗУО и наредбите на общините за 

управление на отпадъците. Задължените в схемата лица заплащат ежегодна „такса за 

битови отпадъци“, в размер определен от общинския съвет за всяко населено място 

поотделно. Целта на таксата битови отпадъци е прилагане на принципа „замърсителят 

плаща“. Почти без изключение общините определят таксата битови отпадъци като 

промил от данъчната оценка/отчетната стойност на имотите на гражданите, фирмите и 

институциите, при това обичайната практика е за домакинствата да се определя по – 

ниска такса като промил от данъчната оценка от тази определяна за фирмите и другите 

юридически лица. Само в някои общини е предоставяна възможност на юридическите 
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лица да заявяват необходимия брой контейнери и честота на извозване на отпадъците и 

на тази база да се определя годишната им такса за битови отпадъци, т.е. на база 

изхвърляно количество битови отпадъци. Поради тази причина принципът 

„замърсителят плаща“ не се прилага напълно.  

Другите лица, които участват в схемата са: общините, регионалните сдружения 

на общини за управление на отпадъците (РСУО) и фирмите или общински 

предприятия, на които общините възлагат една или повече дейности, свързани със 

събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци. 

В анализираната схема общините имат традиционно големи отговорности, които 

нарастват особено в последните години, във връзка с новите изисквания за прилагане 

на йерархията на отпадъците. 

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 понастоящем Община Червен бряг е сключила договор №98-00-

124/28.04.2021г. с фирма „Комунал Сервиз“ООД, гр. София с предмет: „Сметосъбиране 

и сметоизвозване на битови отпадъци от територията на община Червен бряг до 

Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Луковит. Събиране и транспортиране на 

растителни и биоразградими отпадъци и почистване на териториите за обществено 

ползване в гр. Червен бряг“. 

Съгласно „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Червен бряг“ 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. 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 определяне на размера на таксата в зависимост от количеството битови 

отпадъци се включват разходите по чл.16(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; 

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.  

Приходите от такса „битови отпадъци” в общинския бюджет се използват 

изцяло за финансиране на дейности и проекти, свързани с управление на битовите 

отпадъци. 

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:  
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• За гр. Червен бряг: 

✓ Зона I - Централна градска част - два пъти седмично (понеделник и 

четвъртък);  

✓ Зона II - Северна част на гр. Червен бряг - един път седмично (вторник); 

✓ Зона III - Югоизточна част на гр. Червен бряг - един път седмично (сряда); 

✓ Зона IV – Южна част на гр. Червен бряг - един път седмично (петък); 

• За останалите населени места от община Червен бряг: 

✓ Зона І – Северозападна част от територията на Община Червен бряг - 

гр. Койнаре и селата Чомаковци, Глава, Лепица, Сухаче и Горник - два 

пъти месечно; 

✓ Зона ІІ – Южна и източна част от територията на Община Червен бряг - 

селата Девенци, Телиш, Ракита, Радомирци, Рупци, Реселец и Бресте - два 

пъти месечно; 

o Услуга по разделно събиране и транспортиране на хранителни и 

кухненски биоотпадъци от търговски обекти, детски градини и други 

подобни 

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.  

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, тъй като понастоящем в общината 

тя все още не се извършва. Задължение на общините е да намалят количеството 

депонирани биоразградими отпадъци и да се увеличат количествата 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 обособена площадка за компостиране на 

биоразградими отпадъци на РЦУО-Луковит) ще се осъществява от фирмата, с която 

общината ще сключи договор или ще се изпълнява от самата община. 

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 – 

Отдел „ТСУ” 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. Заплащането на услугата тогава ще се извършва от 

собствениците на обекти – генератори на отпадъци. 

Тъй като тази система не е внедрена още в община Червен бряг се предвижда тя 

да бъде осъществена на регионален принцип със средства по ОПОС 2021-2027г., като 

се включат съдове и транспортни средства за събиране на хранителни и кухненски 

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 и се събират разделно. Община Червен 

бряг има сключен договор №98-00-124/28.04.2021г. с фирма „Комунал Сервиз“ООД, 

гр. София с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от 

територията на община Червен бряг до Регионално депо за неопасни отпадъци – 

гр. Луковит. Събиране и транспортиране на растителни и биоразградими отпадъци и 

почистване на териториите за обществено ползване в гр. Червен бряг“.  

„Зелени” биоотпадъци се генерират и от домакинствата (зелени листа, трева, 

клони), образувани от почистването на фамилни градини и дворове. На практика 

регулярното и организирано събиране на „зелените” биоотпадъци се прилага само за 

парковете, градинките и някои други обществени места от фирма „Комунал 

Сервиз“ООД, гр. София, която отговаря за почистването им в гр. Червен бряг. 

Събраните и транспортирани до Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Луковит 

зелени отпадъци за 2020 г. са 176,46 тона. 

В Община Червен бряг е необходимо да се въведе разделно събиране на 

„зелени“ биоотпадъци от бита в отделни съдове, обособени места и транспортиране. 

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 компостери. 

С пускането в експлоатация на РЦУО-Луковит през м. март 2016г., община 

Червен бряг ползва площадката за компостиране на „зелени” отпадъци на която 

домакинствата оставят зелени отпадъци, като клони и храсти и където се компостират 

събраните от „Комунал Сервиз“ ООД, гр. София „зелени” биоотпадъци от парковете, 

градинките и други обществени места.  

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, 

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 №98-00-95(1)/20.11.2020г. с фирма „Палмекс-03” ЕООД, гр. Червен 
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бряг за осигуряване на площадка за предоставяне на разделно събиране на отпадъци от 

домакинства съгласно чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. 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, излезли от употреба електрически уреди, опасни отпадъци, обемисти 

едрогабаритни отпадъци и други видове отпадъци от домакинствата. На площадката се 

извършва предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер 

от физически лица, ИУГ и ИУМПС. 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, където 

домакинствата 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) 

Общината има сключен договор с „Текстилна организация“ АД, гр. София за 

организиране на система за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил. 

Услуги по разделно събиране и транспортиране на други битови отпадъци (напр. 

пепел и сгурия от домакинствата 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”. 

4. Изводи 

• На територията на община Червен бряг е създадена добра организация по 

отношение събирането на битови отпадъци, събират се разделно МРО – 

отпадъци от опаковки, отработени масла, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, ИУМПС, 

както 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; 
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• Принципът „Разширена отговорност на производителя” се прилага на 

територията на общината за МРО (отпадъци от опаковки, отработени масла 

НУБА, ИУЕЕО, ИУГ, ИУМПС), като общината е сключила договори за 

сътрудничество с организации по оползотворяване; 

5. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 

анализа пропуски и несъответствия 

• 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.; 

• 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 общината да въведе и насърчава домашното компостиране и да 

осигури съдове за разделно събиране на „зелени” биоотпадъци или 

компостери; 

• 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 на 

биоразградими отпадъци, компостиране на зелени отпадъци и за разделно 

събиране на сгурия и пепел от домакинствата в районите, в които се използва 

дърва и въглища за отопление; 
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8. АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Анализът трябва да даде отговор на следните въпроси: 

• Какви са тенденциите и настоящата ситуация по отношение на 

осигуряване от общината на инфраструктура за отпадъци, чието 

управление е от компетенциите на местните власти; 

• Осигурената, изградената и в процес на планиране, осигуряване и 

изграждане инфраструктура достатъчна ли е за третиране на отпадъците 

на територията на общината и за постигане на количествените цели за 

рециклиране и оползотворяване на отпадъците, поставени пред местните 

власти; 

• Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на 

услугите и постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците, в т.ч. по потоци отпадъци. 

Предмет на настоящия анализ е инфраструктурата за битовите отпадъци и на 

инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ГПСОВ, тъй като управлението 

на тези потоци отпадъци са от компетенциите на общините. Направен е анализ и на 

инфраструктурата за 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. 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 

За целите на анализа е използвана информация от следните източници: 

• Данни от община Червен бряг за инфраструктурата и договори между община 

Червен бряг и ООп на отпадъци в областта на разделното събиране на 

отпадъци от опаковки, отработени масла и др.; 

• Договор на община Червен бряг с ОПОС №BG16M1OP002-2.009-0080-C01 от 

24.08.2020 за изпълнение на проект - Демонстрационен проект за намаляване 

на количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за повторна употреба; 

• Изготвено предпроектно проучване и технически проект на инсталация за 

сепариране на битови отпадъци за РЦУО Луковит; 

• Работен проект „Регионален център за управление на отпадъците – регион 

Луковит“;  

• Комплексно разрешително на изградения регионален център за управление на 

отпадъците – регион Луковит;   

2. 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; 
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2.1. 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 включваше Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините в регион Луковит и една претоварна станция за 

битови отпадъци - гр. Тетевен. В резултат изпълнението на последователна и 

дългосрочна политика за управление на отпадъците през последните години, проекта за 

изграждане на РСУО - Луковит е изпълнен, чрез финансиране по Приоритетна ос 2 на 

ОП „Околна среда 2007-2013г.“, с водеща община Луковит. Община Червен бряг 

участва в „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит”. 

Изградени са РЦУО – Луковит и ПС Тетевен.  

В регион Луковит няма изградена сепарираща инсталация за БО. В изпълнение 

на етап I от Регионалната система за управление на отпадъците са изготвени 

проучвания на терена, определена площадка на която да се разположи бъдещата 

инсталация в рамките на имот №44327.197.37 от землището на община Луковит, в 

рамките на който е и РЦУО. Площадката, предвиждана за изграждане на инсталацията 

за сепариране е разположена на РЦУО-Луковит, като за площадката още при 

обособяване на имота за Регионален център за управление на отпадъците, е одобрен 

ПУП на парцела, в който е посочено мястото, на което ще се изгражда сепариращата 

инсталация. 

През 2019 г. са възложени предпроектни проучвания и изготвяне на Технически 

проект „Инсталация за сепариране на битови отпадъци за РЦУО Луковит“, в който 

проект се предвижда на територията на РЦУО да се изгради сепарираща инсталация за 

смесения битов отпадък от общините, обслужвани от РЦУО, вкл. община Червен бряг. 

Целта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци от общините в 

регион Луковит.  

Предвижда се Регионалното сдружение да кандидатства по ОПОС 2021-2027 за 

финансиране и изграждане на проектираната сепарираща инсталация за битови 

отпадъци.  

През 2020 г. община Червен бряг е сключила договор с ОПОС №BG16M1OP002-

2.009-0080-C01 от 24.08.2020 за изпълнение на „Демонстрационен проект за 

намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за повторна 

употреба“, в който проект се предвижда намаляване на количеството депонирани 

битови отпадъци от община Червен бряг, чрез осигуряване на предотвратяване и 

подготовка за повторна употреба на отпадъци от домакинствата. Предвижда се 

обособяване на площадка, поставяне на контейнерна конструкция от 150 кв.м, където 

ще е обособен общински център с административно и складово помещение за 

приемане, ремонтиране при необходимост и предаване за ново ползване на вещи и 

материали от жителите на общината.  

Бъдещото развитие на системата за управление на отпадъците в община Червен 

бряг предвижда въвеждане на домашно компостиране – в гр. Червен бряг и избрани 

села от общината.  

Предвижда се и обособяване на специализирани площадки в град Червен бряг и 

села в общината за разделно събиране на зелени и строителни отпадъци от домакинства 

и транспортиране за последващо оползотворяване в РЦУО и/или до предвидена за 

изграждане инсталация за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци и производство на рециклирани строителни 

материали.  

Въвеждане на разделно събиране на биоразградимите хранителни отпадъци с 

възможно финансиране по ОПОС 2021-2027г. за закупуване на съдове и 
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специализирана транспортна техника за оползотворяване в регионалната система – 

РЦУО Луковит.  

Реализация на проект за управление на строителните отпадъци, генерирани на 

територията на община Червен бряг - с участие в процедура за финансиране и 

изпълнение на проекти за системи, съоръжения и инсталации за селективно 

разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за 

производство на рециклирани строителни материали, предвидена в рамките на ОПОС 

2021-2027г.  

2.2. Основни технически характеристики и капацитет на 

инфраструктурата за третиране на битови отпадъци – състояние към 

2021г. 

2.2.1. Депо за депониране на битовите отпадъци – РЦУО  

През програмен период 2007-2013г. оперативна програма „Околна среда“ 

(ОПОС 2007-2013г.) е финансирано изграждането на Етап I по проект „Регионална 

система за управление на отпадъците“ на територията на град Луковит. Регионалният 

център за управление на отпадъците – гр. Луковит /РЦУО/ е един от елементите на 

цялостната система за управление на отпадъците в регион Луковит.  

Компонент на Етап II е изграждане на инсталация за сепариране отпадъците на 

РЦУО. 

От обхвата на регионалната система за управление на отпадъците изградения 

Регионален център за управление на отпадъците Луковит е разположен на територията 

на община Луковит, област Ловеч, 1 км източно от гр. Луковит в местността „Голия 

връх“, склон „Добрин дол“ в УПИ I за ПИ с идентификатор №44327.197.37 от 

землището на община Луковит. Общата площ на имота е 448 583 m2. Трайното 

предназначение на територията е урбанизирана. Начинът на трайно ползване е депо за 

битови отпадъци. Собствеността е публична общинска. Достъпът до РЦУО се 

осъществява по път Е83 в участъка Радомирци – Луковит, с ново отклонение 

(довеждащ път до РЦУО) от съществуваща улица в кв. „Изток“ на града. 

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. 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. 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. 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. РЦУО е 

изграден със следните зони:  

➢ Административна зона, която включва: КПП, ел. везна, 

административна сграда, общински събирателен център /ЦР/, гараж-работилница; 

- 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 
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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. 

➢ Технологична зона - изградени и функционират: клетка 1 на 

регионалното депо, площадка за открито компостиране на „зелени отпадъци“, 

инсталация за измиване на гуми, навес за верижни машини, пречиствателна 

станция за инфилтрирали води /ПСИВ/.  

- 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; 

Площадката на РЦУО е изцяло оградена със заключващ се вход и контролно-

пропускателен пункт (КПП) за измерване, контрол и документиране на приеманите 

отпадъци. Количеството на всяка доставка от приеманите отпадъци се измерва с 

електронна везна и се регистрира чрез специализиран софтуер в електронната база 

данни на обекта. 

Изградени са външни връзки – довеждаща инфраструктура /електрозахранване, 

водоснабдяване и канализационен колектор и довеждащ път до РЦУО/. Изградена е 

също така и вътрешна инфраструктура – вътрешни площадкови инсталации и 

съпътстваща инфраструктура.   

Регионален център за управление на отпадъците – гр. Луковит отговаря на 

изискванията за експлоатация на депа за неопасни отпадъци, определени в Наредба 

№6/2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

За периода 2016-2020г. количеството на депонираните смесени битови отпадъци, 

генерирани от населението на община Червен бряг е 30 899,38 тона, съгласно данни от 

община Червен бряг.  

Понастоящем 24% от капацитета на клетка 1 е запълнен, като остатъчния 

активен капацитет е 125 870 тона. За периода на Програмата за управление на 

отпадъците община Червен бряг няма да се нуждае от нова инфраструктура за 

депониране на отпадъци. 

Регионалната система Луковит, разполага със съоръжения в експлоатация, които 

покриват само дейностите по депониране и оползотворяване на биоотпадъци. 
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2.2.2. Претоварна станция (ПС) за битови отпадъци – Тетевен 

Изградената претоварната станция за временно съхранение и транспортиране на 

ТБО на територията на община Тетевен (ПС-Тетевен), като елемент на РСУО 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.  

2.3. Инсталация за сепариране на битови отпадъци 

Годишният капацитет на инсталацията е 22 000 t несепариран битов отпадък. 

При работа на инсталацията от 260 дни годишно, това прави средно дневен капацитет 

от 85 тона битов отпадък дневно. При едносменна работа от 8 часа на ден, средно 

часовият капацитет на инсталацията е 11 тона на час. 

Процентът на сепарираните материали е 23.34% от битовите отпадъци, което 

прави номинално количество от 5.2 t/h и капацитет на пресата за балиране - 8 t/h. 

Капацитет на инсталацията за компостиране е 8 844 тона годишно, което прави 

средно дневен капацитет от 34 тона на ден и средно часов капацитет от 4 t/h.  

Постъпващите на РЦУО – Луковит смесени БО след влизане на КПП и 

измерването им на ел. везна се транспортират до площадката на инсталацията за 

сепариране на битови отпадъци. Площадката а инсталация за сепариране на битови 

отпадъци се разделя условно на производствена, административна и обслужваща зона.  

• Производствена зона – състои се от следните под-зони:  

o сепариране – разположена в производствена сграда тип „хале“ 

o компостиране, която включва: площадка за подситова фракция, 

биореактор; 

o площадка за открито компостиране в открити клетки; 

o транспортна инфраструктура; 

o система за третиране на инфилтрирали води; 

o система за третиране на дъждовни води; 

o техническо водоснабдяване 

o резервоар за противопожарни нужди; 

o площадково електроснабдяване; 

• Административна зона - съпътстваща зона, обезпечаваща правилното 

функциониране на производствената зона.  

Предвижда се изграждане на помещения за персонала, работещ на територията 

на площадката на инсталацията за сепариране на база готови елементи тип 

„контейнери“.  

• Обслужваща зона - Съпътстваща зона свързва всички зони и под-зони.  

В рамките на така обособената зона влиза изграждането на комплекс от 

съоръжения и подобекти, както и доставка и монтаж на мобилно и стационарно 

оборудване, а именно: площадка –земна основа, вертикална планировка, депа за 

временно съхранение на земни маси следствие реализиране на инвестиционното 

намерение, система за третиране на битово-фекални води, питейно битов водопровод, 

система (технически водопровод) за измиване и почистване обслужваща зона, система 

за оросяване и измиване в производствена зона (технически водопровод за 

инфилтрирали води), противопожарна система (Технически водопровод за 
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противопожарни нужди), везна за контрол на количеството отпадъци към действащата 

клетка, управлявана от КПП; оборудване за експлоатация на площадките. 

2.4. Площадки за предаване на разделно събрани битови отпадъци, които 

общината е осигурила за населени места над 10 000 жители  

В община Червен бряг единствено гр. Червен бряг е с население по-голямо от 

10 000 жители. Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, община Червен бряг е сключила 

договор №98-00-95(1)/20.11.2020г. с „Палмекс-03“ ЕООД, за осигуряване на площадка 

за предоставяне на разделно събиране на отпадъци от домакинства. Срокът на 

договора е 5 години. 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, излезли от употреба 

електрически уреди, опасни отпадъци, обемисти едрогабаритни отпадъци и други 

видове отпадъци от домакинствата. На площадката се извършва предаване на отпадъци 

от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер от физически лица, ИУГ и 

ИУМПС. 

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, 

хартия и картон в община Червен бряг 

№ Населено място Местонахождение на площадката Извършващ дейността 

1 гр. Червен бряг ул.”Антим I” № 79, УПИ XI-2533, кв.179 "Палмекс 03" ЕООД 

Осигуряването на площадка е начин за общината да увеличи количествата 

отпадъци предадени за рециклиране, както и да допълни организираните системи за 

разделно събиране на рециклируеми отпадъци. 

Допълнително в рамките на регионалната система за управление на отпадъците, 

на РЦУО Луковит е обособен общински център за рециклиране – площадка, където 

населението може да доставя всички видове отпадъци, които не могат да се депонират с 

битовите. 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).  

2.5. Пунктове 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, които допринасят 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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Регистър на площадките за предаване на отпадъци на територията на 

община Червен бряг 

№ 
Населено 

място 
Местонахождение на площадката Извършващ дейността 

1. гр.Червен бряг ул.”Антим I” № 79, УПИ XI-2533, кв.179 "Палмекс 03" ЕООД 

2. гр. Червен бряг УПИ IX-2011, кв.1 "Унитрейд 2011" ООД 

3. гр. Койнаре местност “Ивановски път”, ПИ № 072026 "Феникс Норд БГ" ЕООД 

4. гр. Койнаре сграда № 01 в имот № 072027 "Бозушки" ООД 

5. с. Рупци ул. “Гео Милев” № 20, ПИ № 236033 "Драгевит" ЕООД 

6. с. Горник местност "Пенков остров", ПИ № 039013 "Феникс Норд БГ" ЕООД 

„Наредба за управление на отпадъците на територията на община Червен 

бряг“ в Глава четвърта Раздел II регламентира изискванията към площадките за 

приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло както следва: 

• Площадките за предаване на отпадъци от хартия, картон, пластмаси и стъкло 

трябва да отговарят на следните изисквания: 

✓ да са оградени, с осигурена охрана и контролно – пропускателен пункт, с 

изградена инфраструктура, с покритие от асфалт и/или бетон; 

✓ да са с достатъчна складова площ – закрита или закрит контейнер за 

съхраняване на приетите отпадъци: хартия, картон, видовете пластмаси 

/PET, LDPE, HDPE/ и др. и стъкло по видове; 

✓ да са снабдени с везна за измерване на приетите количества; 

✓ да притежават документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците 

и изпълняват изискванията на Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

• На площадките следва да се води отчетност и да се предоставя информация 

съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от Закона за управление 

на отпадъците. 

• Изграждането на площадки за разделно събиране на отпадъци от хартия, 

картон, метали, пластмаси и стъкло се осъществява с разрешение от 

Регионалната инспекция по опазване на околната среда – гр. Плевен и 

община Червен бряг при спазване изискванията на Закона за устройство на 

територията и Закона за управление на отпадъците. 

Площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло 

подлежат на вписване в регистър, поддържан от кмета на общината, съгласно чл.19, 

ал.3, т.14 от Закона за управление на отпадъците. Регистърът по чл. 57 се води и 

поддържа в електронен вид на страницата на Община Червен бряг. За вписване в 

регистъра по чл. 57 собствениците на площадките подават заявление до община Червен 

бряг в срок до 30 дни от пускане на площадката в експлоатация. На вписване в 

регистъра подлежи всяка отделна площадка, за която има издадено от компетентния 

орган разрешение за извършване на дейността.  
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Приемането на отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси и стъкло на 

площадките, вписани в регистъра по чл. 57 от наредбата, се извършва, като се попълва 

задължително документ, удостоверяващ предаването и приемането на отпадъците. 

2.6. 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“.  

В Публичният регистър на площадките за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, 

ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА на МОСВ за община Червен бряг са регистрирани следните 

фирми:  

РАДМАРИ ГРУП ЕООД  

ДРАГЕВИТ ЕООД   

ТЕРА   

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ  

АГРОЛЕС ЕООД  

ЕКС ТРЕЙД КЪМПАНИ  

СНЛ ЕООД  

ГЕОТРАНС 96 ЕООД  

БИБИ СТИЛ 74 ЕООД  

Основно за дейности по предварително съхранение на отпадъци синтетични 

моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки, хартиени и картонени опаковки, 

излезли от употреба гуми, черни метали, пластмасови опаковки, излязло от употреба 

оборудване, оловни акумулаторни батерии и др. специфични за различните 

промишлени дейности.  

От тях с дейности по рециклиране и събиране на отпадъци са регистрирани - 

ДРАГЕВИТ ЕООД - метални отпадъци – черни и цветни и цветни метали, отработени 

масла, отпадъци от хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки, пластмаси, 

опаковки от дървесни материали, излезли от употреба гуми, излезли от употреба 

превозни средства, оловни акумулаторни батерии, Ni-Cd батерии, алкални батерии, др. 

батерии и акумулатори, пластмаса и каучук, стъкло, текстилни материали, други 

отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в 19 12 11,  

С дейности само по транспортиране на отпадъци: АГРОЛЕС ЕООД, БИБИ 

СТИЛ 74 ЕООД, СНЛ ЕООД, ГЕОТРАНС 96 ЕООД, ЕКС ТРЕЙД КЪМПАНИ, 

ГЕОТРАНС 96 ЕООД, РАДМАРИ ГРУП ЕООД 

ИУМПС и ИУГ - в община Червен бряг не се събират разделно, но общината е 

сключила договор №98-00-95(1)/20.11.2020г. с фирма „Палмекс-03” ЕООД, гр. Червен 

бряг за осигуряване на площадка за предоставяне на разделно събиране на отпадъци от 

домакинства съгласно чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. 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, излезли от употреба електрически уреди, опасни отпадъци, обемисти 

едрогабаритни отпадъци и други видове отпадъци от домакинствата. На площадката се 

извършва предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер 

от физически лица ИУГ и ИУМПС. 

ИУЕЕО – в община Червен бряг се събират разделно ИУЕЕО, съгласно 

договор №98-00-581/25.11.2021г. с „Елтехресурс“. ООп извършва събиране, 
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транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо 

оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, образувани на територията на 

общината. Срокът на договора е 3 години, след което се продължава автоматично за 

нов тригодишен период, ако никоя от страните не го прекрати.  

НУБА - в община Червен бряг се събират разделно НУБА, съгласно 

договор №98-00-582/25.11.2021г. с „Екобатери“ АД. ООп извършва организиране и 

управление на дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, 

предварително третиране, предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, 

образувани на територията на общината. Срокът на договора е 3 години, след което се 

продължава безсрочно, ако никоя от страните преди това не възрази срещу неговото 

прекратяване. 

Отработени масла - в община Червен бряг се събират отпадъци от отработени 

масла, като общината е сключила договор №98-00-31(1)/06.01.2017г. с фирма „ОЙЛ-

РЕЦИКЛЕЙШЪН“ ЕООД и „ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД за срок до 31.12.2021г. за 

предаване на отработени масла от граждани. В тази насока е необходимо, община 

Червен бряг да поддържа въведената система за разделното събиране на тези МРО, като 

поднови договора с организацията по оползотворяване, която извършва събиране, 

транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на 

отработени масла на територията на общината, както и да определи места/ най-малко 

едно място за събирането им на територията на общината, като информира 

обществеността за местоположението на местата и условията за приемане на тези МРО. 

2.7. Инсталации за оползотворяване на сметищен газ 

Старото депо на община Червен бряг е спряно от експлоатация от повече от 5 

години, по експертна оценка количеството на биогаза е незначително. При изпълнение 

на техническата рекултивация за площното отвеждане на газовете от хоризонталната 

част на тялото на депото е изпълнен дренажен геокомпозитен слой, състоящ се от два 

пласта геотекстил и водонепропускливо ядро от полиетилен висока плътност с 

кутиеобразна форма. Изградени са 2 броя кладенци от перфорирана ПЕВП тръба ∅315 в 

зоната на натрупаните отпадъците, която преминава в плътна тръба преди пресичане на 

горния запечатващ екран. Кладенците са на разстояние 100 м един от друг. Не е 

обоснована необходимостта от доставка и монтаж на система за факелно изгаряне на 

биогаза. Поради недостатъчните количества ще продължи да се извършва единствено 

улавяне на сметищния газ.  

2.8. Съдове за фамилно компостиране на градински отпадъци 

В община Червен бряг на домакинствата не е предоставяна инфраструктура за 

домашно компостиране. Не са извършвани детайлни анализи относно количествата 

разделно събрани градински отпадъци за компостиране от домакинствата. Предвижда 

се детайлно проучване за определяне на конкретните количества градински отпадъци и 

брой компостери за предоставянето им на домакинствата. Общината предвижда да 

кандидатства по ОПОС 2021 – 2027г. за постигане на целите на общината за 

намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци.  

2.9. Инфраструктура за събиране и транспортиране на смесени 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.  
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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 транспортират за депониране на Регионалното депо, разположено на РЦУО-

Луковит в землището на гр. Луковит.  

Община Червен бряг има сключен договор №98-00-124/28.04.2021г. с фирма 

„Комунал Сервиз“ ООД, гр. София с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на 

битови отпадъци от територията на община Червен бряг до Регионално депо за 

неопасни отпадъци – гр. Луковит. Събиране и транспортиране на растителни и 

биоразградими отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване в 

гр. Червен бряг“. 

Оборудването за извършване на дейностите по управление на битовите 

отпадъци (сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци от домакинства, 

дейности по почистване на местата за обществено ползване е собственост на „Комунал 

Сервиз“ ООД, гр. София. 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%. 

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 на съдовете за битови отпадъци и почистване териториите за 

обществено ползване в гр. Червен бряг е определена в зависимост от големината на 

населеното място: 

 График за сметосъбиране и сметоизвозване на съдовете 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. „Любен 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. „Георги 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. „ Иван 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. „Христо Ботев” до ул. „Г. С. Раковски”/; 

11.  ул. „Цар Асен” /в частта от ул. „Васил Левски” до ул. „Г. С. Раковски”/; 

12.  ул. „П. Славейков” / в частта от ул. „Христо Ботев” до ул. „Г. С. Раковски”/; 

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; 
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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. 

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. Раковски”/; 

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. 
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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“; 

 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 са 

собственост на общината, а се обслужват с техника на „Комунал Сервиз“ ООД, 

гр. София, с който общината има сключен договор за осигуряване на сметосъбирането 

и сметоизвозването на битовите отпадъци образувани на територията й. При така 

организираната честота на обслужване на контейнерите, системата за организирано 

сметосъбиране и транспортиране на смесените битови отпадъци се оценява като 

ефективна. Състоянието на контейнерният парк се контролира от фирмата-концесионер. 

В повечето случаи, сметовозните коли могат да уплътнят и компресират отпадъците 

още в процеса на товарене. В следващата таблица са представени използваните видове 

контейнери в населените места в община Червен бряг: 

№ Населено място 

Разположени 

контейнери тип 

„Бобър” 1.1 м3- брой 

Разположени кофи 

110 и 120 л - брой 

1. гр. Червен бряг 390  2139  

2. гр. Койнаре 135  

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  
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12. с. Глава 47  

13. с. Горник 45  

14. с. Лепица 21  

ОБЩО: 1 022 2 139 

Системата за организирано сметосъбиране обхваща цялата територия и цялото 

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

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

необходимост ще се подменят амортизирани и повредени съдове. 

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 с вариопреса или ротопреса за обслужване на 

съдове за отпадъци контейнер тип „Бобър” 1.1 м3 и кофи за отпадъци с 

вместимост 110, 120 и 240 литра и обем между 16 м3 и 20 м3 – 4 броя; 

• Специализиран автомобил за извозване на едрогабаритни отпадъци, зелени 

отпадъци, клони и др. (самосвал) - 1 бр.; 

„Комунал Сервиз“ ООД, гр. София осъществява поддръжка, ремонт и 

почистване на транспортните средства и контейнерите. За гарантиране на санитарно-

хигиенните условия и недопускане на задържане на смет в съдовете за ТБО, „Комунал 

Сервиз“ООД, гр. София почиства и поддържа контейнерите и кофите за отпадъци, 

които се измиват и дезинфекцират 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 община Червен бряг е осигурила на фирмата изпълнител 

необходимите съдове за събиране. С договора е осигурена необходимата честота на 

извозване, с която не се допуска препълване на контейнерите. 

2.10. Съдове и транспортни средства за събиране на отпадъци от сгурия и 

пепел 

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. 

2.11. Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и на 

други битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса, стъкло 

От 2007г. в община Червен бряг се извършва разделно събиране на отпадъци от 
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опаковки. Понастоящем 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, гр. Койнаре, с. Рупци, с. Радомирци, с. Телиш, 

с. Чомаковци, с. Горник, с. Глава. Обхвата на системата е 70 бр. комплекта контейнери 

тип „Иглу“ с вместимост 1500 л. за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които 

са разположени по населените места от общината, както следва: 

• гр. Червен бряг – 37 бр. комплекта; 

• гр. Койнаре – 10 бр. комплекта; 

• с. Рупци – 4 бр. комплекта; 

• с. Радомирци - 4 бр. комплекта; 

• с. Телиш - 4 бр. комплекта; 

• с. Чомаковци - 3 бр. комплекта; 

• с. Горник - 4 бр. комплекта; 

• с. Глава - 4 бр. комплекта; 

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. В гр. Червен бряг местата за разполагане на елементите за 

разделното събиране на отпадъците от опаковки са определени от общината и 

съгласувани с ООп: 
1. ул. „Отец Паисий“ /под ОУ „Христо Смирненски“/ 

2. ж.к. „Победа“, бл.1/62 

3. ул. „14-ти Септември“ /площад/ 

4.  ул. „Иван Вазов“ №41 

5. ж.к. „Победа“, бл.16/60 

6. ж.к. „Победа“, бл.4/70 

7. Ул. „Любен Каравелов“№2 

8. ул. „Яне Сандански“ под ж.к. „Победа“,бл.10 

9. ул. „Стефан Караджа“, бл. „Септември“ /кабелна телевизия/ 

10. ж.к. „Победа“, бл.9/60А 

11. ж.к. „Победа“, бл.10/60А 

12. ул. „Антим I“ до парк „Голеж“ 

13. ул. „Искър“ /площад срещу магазин „Пчела“/ 

14. ул. „Яне Сандански“ /паркинг „МБАЛ“/ 

15. Търговия на едро, кв.180А 

16. ул. „Неофит Рилски“/ под „РУП“/ 

17. ул. „Цар Самуил“, бл.2/76 

18. ул. „Генерал Тошев“, бл. „Лонгоза 

19. ул. „Александър Батенберг“ /кръстовище с ул. „Княз Борис“/ 

20. ж.к. „Победа“, бл.8/70А 

21. ул. „Тома Петков“ /до икономически техникум/ 

22. ул. „Тома Петков“, бл. 1/90 

23. ул. „Александър Батенберг“ /до директорски блок/ 

24. ж.к. „Победа“, бл.3/70 

25. ул. „14-ти Септември“/до ресторант „Венеция“/ 

26. ул. „14-ти Септември“ /5-те кюшета/ 

27. ул. „Цар Калоян“ /до бл.ГНС 1 

28. ул. „Кирил и Методи“ /р-т „Манчестър“/ 

29. ул. „Неофит Рилски“ и ул. „Станке Димитров“ 

30. ул. „Струга“ /срещу ПГ по хранителни технологии „Юрий Гагарин“/ 

31. бл. „Дунав“, бл. „Слънце“ и бл. „Напредък“ 
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32. ул. „Македония“ срещу ПГ по Механотехника „9 май“ 

33. ул. „Яне Сандански“ над ул.“Вихрен“ 

34. ул. „Цар Самуил“ / общежитие/ 

35. ул. „Европа“ срещу фирма „Калинел“ 

36. Община Червен бряг /площад – тото пункт/ 

37. ул. „Хан Кубра“/спирка магарето/ 

Контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки са собственост на 

„Екопак България” АД. 

2.12. Контейнери и транспортни средства за разделно събиране на 

отпадъци от текстил и обувки  

Община Червен бряг е сключила договор с „Текстилна организация“ АД, 

гр. София за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от обувки и 

текстил. 

2.13. Контейнери и транспортни средства за разделно събиране на зелени и 

хранителни биоотпадъци 

Зелените отпадъци при почистване на паркове и градини в общината се събират 

разделно и се транспортират до РЦУО-Луковит за компостиране на площадката. 

Транспортирането се извършва от фирма „Комунал Сервиз“ ООД, гр. София - 

изпълнител на договор за събиране и транспортиране на БО.  

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, зелените отпадъци се 

събират до контейнерите за битовите отпадъци, където и населението оставя отпадъци 

от почистване на частните дворове и по този начин зелените отпадъци в последствие се 

транспортират до РЦУО-Луковит, като по данни на общината за 2020г. са събрани 

176,46 тона зелени отпадъци. 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 региона, ползва РЦУО-Луковит, на който има площадка за 

компостиране на „зелени“ отпадъци. 

2.14. Инфраструктура за разделно събиране на опасни отпадъци от бита 

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. Предприети са 

мерки от страна на общината, като е сключен договор №98-00-95(1)/20.11.2020г. с 

фирма „Палмекс-03” ЕООД, гр. Червен бряг, която осигурява площадка за 

предоставяне на разделно събиране на отпадъци от домакинства съгласно чл.19, ал.3, 

т.11 от ЗУО. 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, излезли от употреба 

електрически уреди, опасни отпадъци, обемисти едрогабаритни отпадъци и други 
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видове отпадъци от домакинствата. На площадката се извършва предаване на отпадъци 

от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер от физически лица, ИУГ и 

ИУМПС. Населението на община Червен бряг може да ползва и ЦР, разположен на 

РЦУО-Луковит, който обслужва общините Луковит, Тетевен, Червен бряг, Роман и 

Ябланица. В ЦР на РЦУО-Луковит има 2 бр. товарни контейнери ролков тип за 

временно складиране на опасни отпадъци. 

3. Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

На територията на общината няма специално депо за третиране на строителни 

отпадъци.  

За периода 2016-2020г. в община Червен бряг количествата, генерирани от 

ремонтните дейности на домакинствата на територията на общината и за количествата 

на депонираните строителни отпадъци се управляват от лицата извършващи ремонтна 

дейност. Строителните отпадъци се извозват до Регионалното депо на РЦУО – 

гр. Луковит. При изпълнение на малки ремонтни дейности населението оставя 

генерираните строителни отпадъци до контейнерите с битови отпадъци, които в 

последствие се събират от фирмата, която извършва дейности по събиране и 

транспортиране.   

За населението на община Червен бряг с изграждането на регионалната система 

на ЦР на РЦУО-Луковит са предвидени контейнери за приемане на строителни 

отпадъци от домакинствата и от община Червен бряг.  

На практика така предвидената система не работи за община Червен бряг, тъй 

като населението на общината е затруднено с достъп до РЦУО в почивни дни, когато 

обикновено се изхвърлят строителните отпадъци от ремонтна дейност. Изхвърлянето 

на определеното за целта място в РЦУО затруднява населението на община Червен 

бряг и поради неговата отдалеченост от населеното място. Създават се предпоставки за 

изхвърляне на отпадъци от дейности по строителство и разрушаване на 

нерегламентирани места най-често извън населените места, за което се налага 

общината да влага допълнителни средства за почистване на формиращи се 

нерегламентирани сметища.  

В настоящата програма е идентифицирана необходимостта от 

„инвестиционни“ мерки за достигане целите за подготовка за повторна употреба, 

рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от 

строителство и разрушаване.  

Предвижда се обособяване на специализирани площадки в град Червен бряг и 

села в общината за разделно събиране на строителни отпадъци от домакинствата и 

транспортиране за последващо оползотворяване в предвидена за изграждане 

инсталация за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и производство на рециклирани строителни материали.  

Прогнозата на образуваните количества „строителни отпадъци“ за периода 2021-

2028г. са определени като произведение на броя на прогнозното население и норма на 

натрупване на строителни отпадъци от 76 кг/жител/год.  

Прогноза за образуваните строителни отпадъци в община Червен бряг 

Вид отпадък 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

(т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) 

Строителни отпадъци  1 817.77 1 804.47 1 793.14 1 783.72 1 776.20 1 770.57 

1 

766.77 1 764.80 
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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 СО се третират и обезвреждат по 

екологосъобразен устойчив начин. 

След направения анализ се установи, че общината не е обезпечена с 

инфраструктура за строителни отпадъци, поради което е необходимо да организира 

изграждане на инсталация за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци и производство на рециклирани строителни 

материали.  

4. Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ГПСОВ 

В община Червен бряг през 2015г. е изградена нова пречиствателна станция за 

отпадъчни води за която има изготвена „Програма за управление на дейностите по 

третиране на отпадъците 2020-2024г.”. Община Червен бряг няма информация за 

количествата генерирани утайки от ПСОВ – гр. Червен бряг, те се управляват от ВиК – 

ЕООД гр. Плевен. 

ПСОВ - гр.Червен бряг - за да се отстранят биологично неразградимите 

вещества в отпадъчната вода /хартия, текстилни материали, части от храни, пластмаси, 

хигиенни материали, филтри от цигари, леките плаващи вещества - мазнините от 

домакинствата пластмаси, стиропор, минерални масла, бензин и дизел/, е монтира една 

компактна станция за механично пречистване в техническата сграда. Това е комплектна 

машина, чрез която: 

- Задържаните от решетката замърсявания се отмиват и се изнасят посредством 

червячен транспортьор, който служи като преса. 

- Пясъкозадържателят се аерира и разполага със странично разположен 

маслоуловител, в който могат да се флотират и извличат масла и плаващи. 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, че да се постига 90 %-но 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. За целта е избран компресор с 

необходимата мощност. Въздухът се въвежда при средни мехурчета, степенувано по 

дължината на пясъкозадържателя. 

Утаяващите се вещества се изнасят от червячен транспортьор в промиващ 

цилиндър, в който органичното съдържание да се редуцира до ≤10%. Накрая 

обработеният обран от решетката материал и измитият пясък се транспортират 

автоматично в контейнер. 

След Биобасейните сместа 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. 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2021 -2028г.  

265 

 

Излишната активна утайка се отвежда към утайковото стопанство за последващо 

третиране. Има 1 бр. радиален утайкоуплътнител за допълнително намаляване на 

влажността. След това утайката се подава към центрофуги 2 бр-ALFALAVAL. 
Възможно е да се постигне обезводняване до около 35% СВ. 

Обезводнената утайка след Центрофугите се изнася извън сградата с винтови 

транспортьори до контейнери, откъдето периодично се извозва на депо или на 

изсушителните полета. 

Новоизградената ПСОВ отговаря на нормативните изисквания.  

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. 

За периода 2016г. – 2020г. на РЦУО-Луковит не са депонирани утайки от ПСОВ 

Червен бряг.   

Прогнозата за количествата „утайки от ПСОВ“ за периода 2021-2028г. са 

определени като произведение на броя на прогнозното население и норма на 

натрупване на утайки от ПСОВ от 16 кг/жител/год.  

Прогноза за образуваните утайки от ПСОВ в община Червен бряг 

Вид отпадък 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

(т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) 

Утайки от ПСОВ* 382.69 379.89 377.50 375.52 373.94 372.75 371.95 371.54 

*В община Червен бряг генерираните утайки са главно експлоатация ГПСОВ – гр. Червен бряг и 

частично от септични ями 

5. Изводи 

• Третирането на битовите отпадъци генерирани на територията на община 

Червен бряг се осъществява от м. април 2016. чрез регионален принцип на 

РЦУО – Луковит, общината е обезпечена със съвременна инфраструктура за 

управление на битови отпадъци, ЕГО, зелени отпадъци с цел тяхното 

оползотворяване и екологосъобразно обезвреждане, като регионалната 

система Луковит, разполага със съоръжения в експлоатация, които покриват 

само дейностите по депониране и оползотворяване на биоотпадъци; 

• Понастоящем 24% от капацитета на клетка 1 е запълнен, като остатъчния 

активен капацитет е 125 870 тона. За периода на Програмата за управление на 

отпадъците община Червен бряг няма да се нуждае от нова инфраструктура за 

депониране на отпадъци; 

• Общината е изпълнила задължението си по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, като е 

осигурила инфраструктура за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата, сключен е договор с фирма „Палмекс-03” ЕООД, 

гр. Червен бряг за осигуряване на площадка за предоставяне на разделно 

събиране на отпадъци от домакинства. С договора е осигурена възможност на 
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жителите на общината да предават на площадката разделно събрани отпадъци 

от опаковки, отпадъчни материали от хартия, пластмаса, метал, стъкло, 

негодни за употреба батерии, излезли от употреба електрически уреди, 

опасни отпадъци, обемисти едрогабаритни отпадъци и други видове отпадъци 

от домакинствата. На площадката се извършва предаване на отпадъци от 

черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер от физически лица, ИУГ и 

ИУМПС; 

• Изискванията към площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, 

пластмаса и стъкло са регламентирани в „Наредба за управление на 

отпадъците на територията на община Червен бряг“; 

• За извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на 

смесените битови отпадъци община Червен бряг е обезпечила необходимите 

съдове за събиране така, че да се обхване 100% от населението на Общината и 

е осигурена необходимата честота на извозване, с която не се допуска 

препълване на контейнерите. Сметовозните коли са собственост на фирмата, 

изпълнител на договора за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите 

отпадъци от населението; 

• На територията на общината няма отделни съдове за събиране на пепел и 

сгурия през отоплителния сезон; 

• Общината е обезпечена с необходимите контейнери за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки, като са обхванати гр. Червен бряг, гр. Койнаре, 

с. Рупци, с. Радомирци, с. Телиш, с. Чомаковци, с. Горник, с. Глава; 

• 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; 

• Общината не е обезпечена с инфраструктура за строителни отпадъци, поради 

което е необходимо да организира изграждане на инсталация за селективно 

разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и производство на рециклирани строителни материали; 

6. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 

анализа пропуски и несъответствия 

• 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; 

• Необходимо е общината да организира изграждане на инсталация за 

селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и производство на рециклирани строителни материали; 
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9. АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАКТИКИ 

ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Анализът трябва да даде отговор на следните въпроси: 

• Има ли установени практики по предотвратяване на отпадъците в 

общината. 

• Има ли планирани и приложени административни мерки, които са стимул 

за физическите и юридическите лица да прилагат предотвратяване на 

отпадъците. 

1. Информационно обезпечаване на анализа 

• Преглед на съществуващи практики по предотвратяване образуването на 

отпадъците от НПУО 2021-2028г.; 

2. Предотвратяване образуването на отпадъци 

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 съответствие с тази политика и 

стремежа на общината да минимизира, доколкото е възможно генерирането на битови 

отпадъци, е разработена Програма 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 

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. 
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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. 

Предотвратяването на отпадъци има най-висок приоритет в йерархията на 

управление на отпадъците. 

3. Степен на изпълнение на мерките за предотвратяване на образуването 

на отпадъците, въведени в предходната програма за управление на 

отпадъците 

Следните мерки за предотвратяване на образуването на отпадъците бяха 

въведени за първи път за изпълнение от страна на община Червен бряг в програма за 

управление на отпадъците 2016-2020г.: 

• 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. 

Общинска администрация Червен бряг е присъединена към Единния модел за 

заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги 

с разработени и публикувани 137 броя електронни форми за електронни 

административни услуги на сайта на общината. Общината е изпълнила 

мярката, като е въвела предоставяне по електронен път на административни 

услуги за населението и бизнеса и администриране на местните данъци и 

такси. С въвеждането на електронните услуги в общината е спестено време на 

администрацията и са предотвратени количества отпадъци от офис хартия. За 

да бъде ефективно използването на тази система, тя е популяризирана сред 

населението и фирмите; 

• Безплатно предоставяне на домакинствата на домашни компостери и пилотно 

въвеждане на намален размер (отстъпка) на такса битови отпадъци за 

домакинствата, които прилагат домашно компостиране бяха заложени като 

мерки за насърчаване екологосъобразното поведение у населението чрез 

подходящи икономически стимули за предотвратяване образуването на 

„зелени“ и биоразградими отпадъци. Мерките не са изпълнени, тъй като не е 

реализиран проект в общината за осигуряване на домакинствата с 

компостери; 
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• Разработване на проект за създаване на център за поправка и повторна 

употреба на стоки - удължаването на жизнения цикъл и повторната употреба 

на стоки и продукти е мярка, която води пряко до намаляването на 

количеството образувани отпадъци. Тази мярка е в процес на изпълнение - 

община Червен бряг изпълнява проект BG16M1OP002-2.009-0080-C01 

„Демонстрационен проект за намаляване на количеството депонирани 

отпадъци чрез подготовка за повторна употреба“, финансиран по процедура 

BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта 

на управлението на отпадъците“, който е стартирал на 08.09.2020г. и 

приключва на 08.08.2022г. Целта на проекта е намаляване на количеството 

депонирани битови отпадъци от община Червен бряг, чрез осигуряване на 

предотвратяване и подготовка за повторна употреба на отпадъци от 

домакинствата. В проекта се предвижда изпълнение на дейности по 

изграждане на демонстрационен обект – място за приемане, ремонтиране при 

необходимост и предаване за ново ползване на вещи и материали от жителите 

на общината. Проектът отчита нагласите на населението от община Червен 

бряг към разделното събиране на битовите отпадъци, както и степента на 

осведоменост на населението за предотвратяване образуването на битови 

отпадъци, към подготовката за повторна употреба и към разделното събиране 

на битови отпадъци с последващо рециклиране. В резултат от изпълнението 

ще се намали въздействието върху околната среда, причинено от 

образуваните отпадъци, ще се подобри ефективността на използване на 

ресурсите и ще се стимулират инвестициите в областта на управление на 

отпадъците; 

• Информационни кампании за осведомяване на браншовите организации и 

обекти от сектор „хотелиерство и ресторантьорство“ и търговията за 

предотвратяване хранителните отпадъци и отпадъци от опаковки и 

евентуално поемане на доброволни ангажименти, както и 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. Тези мерки не са 

изпълнени, поради липса на финансови ресурси; 

• Създаване на общинска платформа за предотвратяване на отпадъците, към 

която с доброволно споразумение са се присъединили браншови 

/неправителствени /потребителски /образователни /научни /медийни и други 

организации. Тази мярка не е изпълнена; 

• Провеждане на информационни кампании за политиките по предотвратяване 

на отпадъци – мярката е в процес на изпълнение - община Червен бряг 

изпълнява проект BG16M1OP002-2.009-0080-C01 „Демонстрационен проект 

за намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за 

повторна употреба“, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.009 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на 

отпадъците“, който е стартирал на 08.09.2020г. и приключва на 08.08.2022г. В 

обхвата на проекта са предвидени кампании за повишаване осведомеността на 

различни целеви групи - администрации, технически оператори, граждани, 

относно повторната употреба и подготовката за повторна употреба, като 

възможности за предотвратяване /намаляване на отпадъците и по-устойчиво 

екологично поведение. Събитията са насочени и към гражданите с цел 
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повишаване на осведомеността им относно възможностите за повторна 

употреба и устойчивото поведение на потреблението; 

• Провеждане на информационни кампании за предотвратяване на отпадъци от 

опаковки, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, ИУГ и отработени масла – мярката не е 

изпълнена от организациите по оползотворяване на тези потоци отпадъци; 

• Провеждане на „зелени” обществени поръчки, като беше предвидена мярка 

обучение на служители от общинската администрация, участващи в 

организиране и провеждане на обществени поръчки в община Червен бряг, 

относно „зелени обществени поръчки“ и разработване на примерни тръжни 

документи. Мярката не е изпълнена. 

4. Добри практики за предотвратяване на образуването на отпадъци в 

страната 

Извършен е преглед обхващащ добри практики за предотвратяване на 

образуването на битови отпадъци, за подготовка за повторна употреба и/или за 

разделно събиране на битови отпадъци и за последващото им рециклиране и 

информация за успешно реализирани вече добри практики с постигнати резултати: 

• Добра практика, въведена в детски градини в общини за подмяна 

използването на пластмасови чаши за еднократна употреба за вода и други 

напитки за децата с метални чаши за многократна употреба. Промяната носи 

екологични и икономически предимства; 

• Добра практика, въведена от голяма търговска верига магазини - веригата 

магазини прилага стратегия за ограничаване и предотвратяване използването 

на пластмаса. В изпълнение на стратегията веригата магазини вече предлага 

голям избор от продукти в опаковки за многократна употреба: много напитки 

и млечни продукти са в стъклени бутилки и буркани, вместо в пластмасови за 

еднократна употреба; 

• Добри практики за намаляване и предотвратяване отпадъците от пластмасови 

продукти за еднократна употреба в хотели - преустановена продажбата на 

минерална вода и безалкохолни напитки в пластмасови бутилки, както и 

използването на всякакви найлонови торбички или напълно спряна употреба 

на пластмасови продукти за еднократна употреба; 

• Добра практика, която представлява нов управленски подход за 

предотвратяване образуването на отпадъци - общинската администрация 

разработва „План за ограничаване употребата на пластмасови продукти за 

еднократна употреба“. Целта е да се направят обстойно обследване за 

използваните в общинската администрация, общинския съвет, общинските 

предприятия и общинските търговски дружества пластмасови продукти за 

еднократна употреба, да се направят технически и финансово-икономически 

анализи за ограничаване и премахване използването на пластмасови продукти 

за еднократна употреба и да се изготви план с мерки, които да се приложат в 

организации под контрола на общината за предотвратяване образуването на 

пластмасови отпадъци; 

• Инициатива, въведена в Народното събрание – преустановяване използването 

на пластмасови чаши за кафе от Комисията по околна среда и води и замяната 

им с чаши за кафе, изработени от овесени ядки, които се изяждат след 

употребата им; 
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• Инициатива за използване на чаши за многократна употреба по време на 

обществени събития на открито вместо пластмасови чаши за еднократна 

употреба с цел предотвратяване на пластмасови отпадъци; 

• Инициатива за провеждане на обществено събитие в планината без 

употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба; 

• Добри практики за подготовка за повторна употреба на отпадъци от текстил - 

в страната системата за разделно събиране на текстилни отпадъци все още не 

е нормативно регламентирана и е по инициатива на общини на ниво пилотни 

проекти. Такива проекти се реализират, например в София, Стара Загора и 

Бургас. По пилотните проекти в тези градове са разположени специализирани 

контейнери на възможно най-удобни за гражданите места в градовете. 

Ангажимент на общината е да определи кои са подходящите места за 

поставянето на контейнери, а ангажимент на бизнес организации, които се 

занимават със събиране на отпадъци от текстилни облекла е да събират тези 

отпадъци и след това да ги подготвят за повторна употреба. Събраните в 

контейнерите отпадъци се транспортират от специализирани компании за 

третиране на текстилни отпадъци до техни площадки, на които се извършва 

последващо сортиране на съдържанието в контейнерите. При процеса 

отпадъците се сортират по видове, като годните за повторна употреба се 

отделят. Друга част от текстилните отпадъци се сортират и нарязват и се 

използват като памучни парцали за индустрията. Текстилните материи, които 

не са подходящи за директна повторна употреба като дрехи или парцали, и 

други отпадъци, отделени в процеса на сортиране (например опаковки), се 

балират и предават на други компании за правилно рециклиране и 

оползотворяване. Негодни текстилни материали (напр. дънки и бял текстил) 

се сортират по цвят, изрязват се техните ципове и копчета и се предават на 

инсталации за производство на изолационна вата. 

Общината Червен бряг е въвела и изпълнява мерки по предотвратяване 

образуването на отпадъци, като част от общинската политика за ефективно използване 

на ресурсите, като е сключила договор с „Текстилна организация“ АД, гр. София за 

организиране на система за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил. Тъй 

като в общината не се провеждат информационни кампании за предотвратяване 

образуването на отпадъци, е необходимо повишаване на информираността на 

населението за ползите от предотвратяване на образуването на отпадъците, чрез 

разпространяване на интересна, полезна и достъпна информация. В тази насока е и 

въвеждане на домашното компостиране с цел намаляване на компостируемите 

отпадъци от домакинствата от общия поток битови отпадъци, чрез безвъзмездно 

раздаване на компостери за домашно компостиране на населението. 

5. Добри практики в Европейския съюз 

• Супермаркети създават инициативата „Еко-точки“ през 2005г., като предлагат 

продукти в насипно състояние с минимално опаковане. Еко-точки съчетава 

иновация, чувствителност по отношение на околната среда и спестяване на 

разходи чрез пазаруване на стоки в насипно състояние. Еко-точките предлагат 

всеки ден продукти, като тестени изделия, ориз, зърнени храни, бобови 

растения, ядки, кафе, подправки и сладкиши в насипен формат от дозатори 

(диспенсери). Ползите от тази система включват: купуване само на 

необходимото количество; спестяване на потребителите на между 10% и 70% 
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в сравнение с цената на опакованите стоки; значително по-малко отпадъци от 

опаковки; 

• Европейска седмица на намаляване на отпадъците - обхвата и съдържанието 

на Европейската седмица за намаляване на отпадъците са разширени и 

включват: Тематични дни за предотвратяване, Нека да изчистим Европа! – 

кампания за почистване, провеждана във всички европейски градове; Насоки 

за добри практики и комуникационни средства със специфични 

комуникационни средства; Гражданите също могат да организират действия 

за предотвратяване образуването на отпадъците, повторната употреба и 

рециклирането по време на европейската седмица; 

• Menu Dose Certa (Португалия) - тази инициатива, създадена от компания за 

управление на отпадъците LIPOR в Порто, повишава обществената 

осведоменост относно хранителните отпадъци чрез насърчаване на 

балансирано хранене в разумни количества. Инициативата се бори с 

хранителните отпадъци в ресторантите, повишава обществената осведоменост 

по въпроса и насърчава балансирана диета; 

• Умни еко-етикети Akafen (Люксембург) – еко-етикетът „умно пазаруване“ 

инициатива на много заинтересовани страни за насърчаване на продукти, 

които имат ниско въздействие върху околната среда. Инициативата 

първоначално започва от продукти като бои, зареждаеми батерии, 

нискоенергийни лампи, перилни препарати. Специфичната цел на етикета е 

да се повиши обществената информираност за екологичните продукти. 

Общата цел е да се създаде промяна в поведението на потребителите към 

закупуване на по-екологични продукти, особено такива, съдържащи опасни 

материали. На продуктите, които отговарят на следните критерии, им се 

присъжда еко-етикет: 

- Опаковка: трябва да бъде направена от рециклируем материал и да бъде 

етикетирана като такава; 

- Съдържание: Продуктът не трябва да съдържа или да има ниски нива на 

опасни вещества. Продуктите, които отговарят на съществуващите 

стандарти (например „Blauer Engel“ и EU Ecolabel и отговарят на 

стандартите на ЕС) отговарят на изискванията; 

- Дълъг живот и използване на енергия: продуктите трябва да бъдат 

проектирани за дълготрайност и да бъдат енергийно ефективни, когато се 

използват; 

- Рециклиране: продуктът трябва да бъде лесно рециклируем. Това 

включва и лесното оползотворяване на енергия чрез изгаряне. 

Вместо да разчитат на производителите да прилагат етикетите, търговците на 

дребно са основните заинтересовани страни, отговорни за прилагането на 

схемата. 

6. Изводи 

• 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. 

Общинска администрация Червен бряг е присъединена към Единния модел за 

заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги 

с разработени и публикувани 137 броя електронни форми за електронни 

административни услуги на сайта на общината; 
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• Община Червен бряг изпълнява проект BG16M1OP002-2.009-0080-C01 

„Демонстрационен проект за намаляване на количеството депонирани 

отпадъци чрез подготовка за повторна употреба“, финансиран по процедура 

BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта 

на управлението на отпадъците“. Проектът е за създаване на център за 

поправка и повторна употреба на стоки, като удължаването на жизнения 

цикъл и повторната употреба на стоки и продукти е мярка, която води пряко 

до намаляването на количеството образувани отпадъци; 

• Общината Червен бряг е въвела и изпълнява мерки по предотвратяване 

образуването на отпадъци, като част от общинската политика за ефективно 

използване на ресурсите, като е сключила договор с „Текстилна 

организация“ АД, гр. София за организиране на система за разделно събиране 

на отпадъци от обувки и текстил; 

• Създаването на партньорства между институциите, бизнеса и научните среди 

за минимизиране на отпадъците и ресурсна ефективност е добра практика, 

която е подходящо да се насърчава; 

• Продажбата на стоки в насипно състояние или в контейнери/буркани/кутии за 

многократна употреба, напр. стъклени, е добра практика, която може да се 

организира съвместно както с търговски вериги, така и с отделни магазини и 

производители в община Червен бряг; 

7. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 

анализа пропуски и несъответствия 

• Необходимо е повишаване на информираността на населението за ползите от 

предотвратяване на образуването на отпадъците чрез разпространяване на 

интересна, полезна и достъпна информация; 

• Въвеждане на домашното компостиране с цел намаляване на 

компостируемите отпадъци от домакинствата от общия поток битови 

отпадъци, чрез безвъзмездно раздаване на компостери за домашно 

компостиране на населението; 

• Намаляването на използването на продукти за еднократна употреба от 

пластмаса е широко застъпена практика в страната, затова нейното прилагане 

трябва да се въведе и в община Червен бряг. Особено силен ефект би имало 

ако тази мярка се прилага масово в детските градини и училищата в община 

Червен бряг; 
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10. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И СТИМУЛИ В 

ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И 

ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ДЕЙСТВИЕТО ИМ 

Анализът трябва да даде отговор на следните въпроси: 

• Кои са икономическите инструменти и стимули, които се прилагат в 

общината;  

• Какви са общите приходи от ТБО и каква е структурата и събираемостта 

на приходите от такса битови отпадъци за периода най-малко на 

последната общинска програма за управление на отпадъците; прилагат ли 

се стимулиращи елементи за екологосъобразно управление на отпадъците 

при определяне на размера на ТБО;  

• Какви са дължимите суми за обезпеченията и отчисленията по чл.60 и 

чл.64 от ЗУО и каква е степента на заплащане на дължимите суми по тези 

обезпечения и отчисления; какви суми са акумулирани по сметките в 

РИОСВ за периода най-малко на последната общинска програма за 

управление на отпадъците  

• Какъв подход се прилага от общината за определяне на размера на цените 

и на таксите за услуги за управление на битовите отпадъци.  

1. Информационно обезпечаване на анализа 

За целите на настоящият анализ са използвани следните информационни 

източници: 

• 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 

2016-2020г. на община Червен бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ; 

• Отчет-сметки за приходите и разходите от такса битови отпадъци за периода 

2016-2020г. на община Червен бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ; 

• Справка за действително платени такси битови отпадъци от физически и 

юридически лица през периода 2016-2020г.; 

• Анализ и оценка на въведените икономически инструменти и стимули в 

областта на управлението на отпадъците и ефективността от действието им 

към НПУО 2021-2028; 

• Данни от община Червен бряг за количества депонирани отпадъци от община 

Червен бряг на РЦУО; 

2. Икономически инструменти и стимули в областта на управлението на 

отпадъците и ефективността от действието им 

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 и 

стимули могат да бъдат обединени в следните 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 
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изгаряне на отпадъци. Тази група икономически инструменти имат за цел да 

стимулират по-високо ниво в йерархията на управление на отпадъците, като 

налагат по-високи такси за третираните отпадъци, които не съответстват на 

тази йерархия, например върху депонираните 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. Системи, 

при които е на лице заплащане за услугата по управление на отпадъците на 

базата на фиксирана ставка на домакинство или потребител, не могат да се 

причислят към схемите „Плащане при изхвърляне”. Основният инструмент от 

тази група в страната е таксата за битови отпадъци. 

• 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. Тази схема 

се прилага в страната относно 6 групи МРО. 

• 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. 

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); 

• Такси за депониране и третиране - 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); 

 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 на територията на община Червен бряг“, 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 
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се обявяват публично до 31 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 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; 

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. 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 определяне на размера на таксата в зависимост от количеството битови 

отпадъци се включват разходите по чл.16(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; 

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 2020г. начисляването и заплащането на такса „битови отпадъци“ е както следва, 

съгласно Решение №43, Протокол №3/30.12.2019г. на ОбС-Червен бряг: 

• За жилищни имоти – гр. Червен бряг – 5,50‰, в т.ч.:  

- Съдове за смет – 0,00‰; 

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 2,50‰; 

- За поддържане на депо за ТБО – 2,20‰; 

- За почистване на обществени територии – 0,80‰; 

• За нежилищни имоти – гр. Червен бряг - 7,50‰, в т.ч.: 

- Съдове за смет – 0,00‰; 

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 2,50‰; 

- За поддържане на депо за ТБО – 3,60‰; 

- За почистване на обществени територии – 1,40‰; 

• За жилищни имоти в кметство Бресте - 10,00‰, в т.ч.: 
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- Съдове за смет – 0,00‰; 

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 4,00‰; 

- За поддържане на депо за ТБО – 3,00‰; 

- За почистване на обществени територии – 3,00‰; 

• За жилищни имоти в кметство Глава - 4,70‰, в т.ч.: 

- Съдове за смет – 0,00‰; 

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 2,20‰; 

- За поддържане на депо за ТБО – 1,50‰; 

- За почистване на обществени територии – 1,00‰; 

• За жилищни имоти в кметство Горник - 8,40‰, в т.ч.: 

- Съдове за смет – 0,00‰; 

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 4,00‰; 

- За поддържане на депо за ТБО – 3,40‰; 

- За почистване на обществени територии – 1,00‰; 

• За жилищни имоти в кметство Девенци - 8,40‰, в т.ч.: 

- Съдове за смет – 0,00‰; 

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 4,00‰; 

- За поддържане на депо за ТБО – 3,40‰; 

- За почистване на обществени територии – 1,00‰; 

• За жилищни имоти в кметство Койнаре - 5,00‰, в т.ч.: 

- Съдове за смет – 0,00‰; 

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 2,00‰; 

- За поддържане на депо за ТБО – 2,10‰; 

- За почистване на обществени територии – 0,90‰; 

• За жилищни имоти в кметство Лепица - 10,00‰, в т.ч.: 

- Съдове за смет – 0,00‰; 

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 4,00‰; 

- За поддържане на депо за ТБО – 3,00‰; 

- За почистване на обществени територии – 3,00‰; 

• За жилищни имоти в кметство Радомирци - 4,70‰, в т.ч.: 

- Съдове за смет – 0,00‰; 

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 2,20‰; 

- За поддържане на депо за ТБО – 1,50‰; 

- За почистване на обществени територии – 1,00‰; 

• За жилищни имоти в кметство Ракита - 6,60‰, 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 – 1,60‰; 

• За жилищни имоти в кметство Реселец - 8,40‰, в т.ч.: 

- Съдове за смет – 0,00‰; 

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 4,00‰; 

- За поддържане на депо за ТБО – 3,40‰; 

- За почистване на обществени територии – 1,00‰; 

• За жилищни имоти в кметство Рупци - 3,40‰, в т.ч.: 

- Съдове за смет – 0,00‰; 

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 1,50‰; 

- За поддържане на депо за ТБО – 1,40‰; 
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- За почистване на обществени територии – 0,50‰; 

• За жилищни имоти в кметство Сухаче - 7,30‰, в т.ч.: 

- Съдове за смет – 0,00‰; 

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 3,00‰; 

- За поддържане на депо за ТБО – 2,80‰; 

- За почистване на обществени територии – 1,50‰; 

• За жилищни имоти в кметство Телиш - 4,30‰, в т.ч.: 

- Съдове за смет – 0,00‰; 

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 1,40‰; 

- За поддържане на депо за ТБО – 2,40‰; 

- За почистване на обществени територии – 0,50‰; 

• За жилищни имоти в кметство Чомаковци - 4,70‰, в т.ч.: 

- Съдове за смет – 0,00‰; 

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 2,20‰; 

- За поддържане на депо за ТБО – 1,50‰; 

- За почистване на обществени територии – 1,00‰; 

• За нежилищни имоти в гр. Койнаре и кметства - 7,50‰, в т.ч.: 

- Съдове за смет – 0,00‰; 

- Сметосъбиране и сметоизвозване – 3,40‰; 

- За поддържане на депо за ТБО – 2,80‰; 

- 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   10,91 лв.; 

- За един брой кофа за битови отпадъци (110 л.) – 1,10 лв.; 

 

За сравнение е представено извлечение от Наредбата за определяне на такса 

битови отпадъци в община Плевен. Съгласно „Наредба № 17 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Плевен“ (нова, приета с Решение № 705/25.09.2017г., …..изм. с Решение 

№587/24.06.2021г.) размера на годишната такса за битови отпадъци в община Плевен е: 

• За жилищни и нежилищни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на 

предприятия, намиращи се в строителните граници и застроени територии на 

гр. Плевен, в промил върху данъчната оценка на имота – 1,494%о; 

• За жилищни и нежилищни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на 

предприятия, намиращи се в строителните граници на населените места на 

община Плевен /с изключение на гр. Славяново/, в промил върху данъчната 

оценка на имота - 2,7%о; 

• За нежилищни имоти на юридически лица и еднолични търговци за имоти, 

намиращи се в строителните граници и застроени територии на гр. Плевен – в 

промил върху по-високата от данъчната оценка на имота и отчетната стойност 

на активите (земя и сграда) – 4,814%о; 

• За нежилищни имоти на юридически лица и еднолични търговци за имоти, 

намиращи се в строителните граници и застроени територии на населените 

места в Община Плевен – в промил върху по-високата от данъчната оценка на 

имота и отчетната стойност на активите (земя и сграда) - 2,9%о; 
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Ставките на такса „битови отпадъци“ на община Червен бряг са по-високи от 

тези при по-големи общини в регион Плевен – община Плевен. 

По данни на общината „Отчет-сметка за приходите и разходите от такса 

битови отпадъци за 2020г. на община Червен бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ”, общите 

приходи са 1 447 814 лв, като приходите от събраната такса „битови отпадъци“ са в 

размер на 973 854 лв., т.е приходите от такса „битови отпадъци“ са 67,3% от данъчните 

приходи в общината. 

В община Червен бряг, съгласно „Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Червен бряг” 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, лагери, специализирани 

институции за предоставяне на специални услуги и други общински 

специални услуги; 

• За технически услуги; 

• За административни услуги; 

• За откупуване и изкопаване на гробни места; 

• За притежаване на куче; 

• Други такси по чл.6, ал.1, б „к“ от ЗМДТ; 

По данни на общината „Отчет-сметки за приходите и разходите от такса 

битови отпадъци за периода 2016-2020г. на община Червен бряг, съгласно чл.66 от 

ЗМДТ”, приходите от събраната такса „битови отпадъци“ по години са както следва: 

Година Приходи /лв. 

2016г. 760 145 лв. 

2017г. 760 757 лв. 

2018г. 837 572 лв. 

2019г. 946 692 лв. 

2020г. 973 854 лв. 

Съгласно приета план-сметка за приходите и разходите от такса битови 

отпадъци за 2020г. на община Червен бряг са заложени приходи в размер на 

1 590 192 лв., в т.ч. приходи ТБО 2020г. – 1 024 000 лв. и финансиране от израв. 

субсидия – 566 192 лв. В община Червен бряг събраните приходи от такса „битови 

отпадъци“ през 2020г. са в размер на 973 854 лв. 

Приходи от такса битови отпадъци (лв./жител) 

Приходи от такса битови 

отпадъци (лв./жител) 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Средно - България 71,47 77,59 79,40 84,10 

Средни общини (10-50 хил. 

жители) 
56,06 58,64 62,06 66,24 

Източник: НПУО 2021-2028г 



Програма за управление на отпадъците в Община Червен бряг за 2021 -2028г.  

280 

 

Съгласно данни на ГРАО, населението по постоянен адрес на община Червен 

бряг за 2018г. е 31 125 души, като за 2018г. по план-сметка на общината предвидените 

приходи от такса “битови отпадъци” са 923 000 лв., а са отчетени приходи от такса 

“битови отпадъци” в размер на 837 572 лв., при което приходите от такса „битови 

отпадъци“ са съответно 26,91 лв./жител. За 2018г. 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 отпадъци (лв./тон) 

Приходи от такса битови 

отпадъци на тон отпадъци 

(лв./тон) 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Средно - България 154,48 173,54 166,90 186,57 

Средни общини (10-50 хил. 

жители) 
86,75 90,40 89,23 100,95 

Източник: НПУО 2021-2028г 

Съгласно данни на община Червен бряг за 2018г. количеството на депонираните 

смесени отпадъци от общината на Регионалното депо е 6 386,510 тона смесени битови 

отпадъци. По план-сметка на общината предвидените приходи от такса “битови 

отпадъци” са 923 000 лв., отчетените приходи от такса “битови отпадъци” са в размер 

на 837 572 лв. Приходите от такса битови отпадъци на тон са 131,15 лв./тон, което 

показва, че за 2018г. община Червен бряг е реализирала по-ниски постъпления от такса 

„битови отпадъци“ спрямо средните за страната и по-високи постъпления спрямо 

постъпления на средни общини в страната (с население 10-50 хил. жители). 

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. Определя се размера на таксата за всеки компонент в услугата 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.  

Структура на постъпленията от такса за битови отпадъци, платена от 

населението и бизнеса 

 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018. 

  
Дома-

кинства 
Бизнес 

Дома-

кинства 
Бизнес 

Дома-

кинства 
Бизнес 

Дома-

кинства 
Бизнес 

Дома-

кинства 
Бизнес 

Средни 

общини (10-50 

хил. жители) 

36,8% 63,2% 35,9% 64,1% 39,3% 60,7% 39,2% 60,8% 39,5% 60,5% 

Средно - 

България 
43,3% 56,7% 42,6% 57,4% 32,2% 67,8% 33,3% 66,7% 30,8% 69,2% 

Източник: НПУО 2021-2028г. 

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 действително платени такси битови отпадъци от ФЛ и ЮЛ 

през периода 2016-2020г.”, предоставена от общината както следва: 
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Година 

Платени такси от 

Физически лица 

общо (хил. лв.) 

Платени такси 

Юридически лица 

общо (хил. лв.) 

Общо ФЛ и ЮЛ  

(хил. лв.) 

2016 455 305 760 

2017 464 297 761 

2018 510 328 838 

2019 515 432 947 

2020 538 435 973 

За община Червен бряг не 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, а напротив домакинствата са платили по-голям дял от таксата в 

сравнение с юридическите лица, което е видно от таблицата по-горе за периода 2016-

2020г. 

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 2016-

2020г. на Община Червен бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ” и „Отчет-сметки за 

приходите и разходите от такса битови отпадъци за периода 2016-2020г. на Община 

Червен бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ”, както следва: 

Приходи (лв.) 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020 

Планирани приходи от такса 

“Битови отпадъци” 953 000 945 000 923 000 923 000 1 024 000 

Отчетени приходи от такса 

“Битови отпадъци” 760 145 760 757 837 572 946 692 973 854 

Изпълнение в %  79,76% 80,50% 90,74% 102,57% 95,10% 

*Източник: Община Червен бряг 

През периода 2016-2020г. 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”, с изключение на 2019г. когато е налице висока събираемост 

от 102,57%. 

За 2018г. дължимите приходи от такса „битови отпадъци” са 923 000 лв., а 

отчетените приходи от такса „битови отпадъци” в община Червен бряг, съгласно 

„Справка за действително платени такси битови отпадъци от ФЛ и ЮЛ през 

периода 2016-2020г.” са 838 хил. лв., в т.ч. от домакинства – 510 хил. лв и от 

юридически лица – 328 хил. лв., т.е дела на средствата платени от бизнеса е 39,14%, а 

от домакинствата е 60,86%. За 2018г. за средните общини (10-50 хил. жители) делът на 

средствата платени от бизнеса е 60,5%, а делът от домакинствата е 39,5%. За страната 

за 2018г. делът на средствата платени от бизнеса е 69,2%, а от домакинствата е 30,8%. 

В община Червен бряг за 2018г. делът на средствата платени от бизнеса е по-нисък 

спрямо средното за страната и по-нисък спрямо средни общини в страната (с население 

10-50 хил. жители. За 2018 г. в община Червен бряг делът на средствата платени от 

домакинствата е по-висок спрямо средното за страната и по-висок спрямо средни 

общини в страната (с население 10-50 хил. жители). 
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Такса за битови отпадъци, заплатена от населението и бизнеса на тон 

генерирани отпадъци 
Такса за битови 

отпадъци, заплатена 

от населението и 

бизнеса на тон 

генерирани отпадъци 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Такса за битови отпадъци/1 тон отпадъци - население (лв.) 

Средни общини (10-50 

хил. жители) 
34,61 39,50 38,87 44,30 

Средно - България 66,70 76,02 73,63 79,71 

Такса за битови отпадъци/1 тон отпадъци - бизнес (лв.) 

Средни общини (10-50 

хил. жители) 
556,00 548,44 542,48 610,75 

Средно - България 944,45 1 051,25 1 006,30 1 148,27 
*Източник: НПУО 2021-2028г. 

 

 Такси за депониране и третиране 

Към тази група инструменти се включват 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). 

Обезпечения по чл.60 от ЗУО - правят се 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. Обикновено обезпеченията са под 

формата на месечни отчисления в банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на 

чиято територия се намира депото. 

Задължението за обезпеченията по чл.60 се отнася и за общините, в случаите, в 

които те се явяват собственици на депо за отпадъци, независимо дали става въпрос за 

битови, строителни или опасни отпадъци, като обезпеченията не могат да бъдат под 

формата на банкова гаранция. В случаите, в които дадено депо за отпадъци се използва 

от няколко общини на регионален принцип, то обезпеченията се внасят 

пропорционално на количествата депонирани отпадъци. Натрупаните средства остават 

притежание на собственика на депото. 

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 Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци. 

Размерът на обезпеченията на тон отпадък се актуализира от общината – 

собственик на депото на всеки три години.  

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. 
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Отчисления по чл.64 от ЗУО – правят се за всеки тон депониран отпадък 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. В случаите, в които дадено депо за 

отпадъци се използва от няколко общини на регионален принцип, то отчисленията се 

внасят пропорционално на количествата депонирани отпадъци. 

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 

регионално депо; 

• Общински депа за инертни отпадъци, когато отпадъците са от строителство и 

разрушаване на сгради. 

Размерът на отчисленията за всеки тон депониран отпадък на депата по години е 

представен в следващата таблица. 

Размер на отчисленията по чл.64 от ЗУО (лв./тон) 

 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

За депа за неопасни 

отпадъци 
36 40 45 57 69 

За депа за неопасни 

и/или инертни отпадъци 
36 40 45 57 69 

Източник: Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, МОСВ 

Размерът на отчисленията по чл.64 на 1 тон отпадък нараства с всяка изминала 

година. 

Преведените суми на РИОСВ Плевен за обезпечения и отчисления по чл.60 и 

чл.64 от ЗУО са както следва:   

Преведени суми 

по чл.60 и чл.64 

ЗУО  

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

По чл. 60  36 639,71 36 968,14 35 842,71 35 565,79 

По чл. 64 254 884,80 289 315,80 355 310,07 456 177,99 

Заплащането на дължимите суми към РИОСВ Плевен е редовно и в пълен 

размер.  
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3. Изводи 

• Общината е предоставила възможност на лицата да заплащат такса БО на 

основа на количеството генерирани отпадъци, а в случаите, когато това е 

невъзможно - на основа на данъчна оценка на имота; 

• В община Червен бряг се следва 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 не 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, а напротив домакинствата са платили 

по-голям дял от таксата в сравнение с юридическите лица за периода 2016-

2020г.; 

• През периода 2016-2020г. 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”, с изключение на 2019г. 

когато е налице висока събираемост от 102,57%; 

• За 2018г. за средните общини в страната (10-50 хил. жители) делът на 

средствата платени от бизнеса е 60,5%, а делът от домакинствата е 39,5%. За 

страната за 2018г. делът на средствата платени от бизнеса е 69,2%, а от 

домакинствата е 30,8%. В община Червен бряг за 2018г. делът на средствата 

платени от бизнеса е по-нисък спрямо средното за страната и по-нисък 

спрямо средни общини в страната (с население 10-50 хил. жители). За 2018 г. 

в община Червен бряг делът на средствата платени от домакинствата е по-

висок спрямо средното за страната и по-висок спрямо средни общини в 

страната (с население 10-50 хил. жители); 

4. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 

анализа пропуски и несъответствия - няма 
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11. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОТОЦИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИТЕ 

Анализът трябва да даде отговор на следните въпроси: 

• Какви са тенденциите в разходите на общината за анализирания период 

по години – общо и по категории разходи, съгласно отчетите за 

изпълнението на план - сметката за дейностите по чл. 66 от ЗМДТ;  

• Кои са източниците и формите на финансиране на управлението на 

битовите отпадъци и относителният им дял, тенденции, сравнения;  

1. Информационно обезпечаване на анализа 

За целите на настоящият анализ са използвани следните информационни 

източници: 

• План-сметки за приходите и разходите от такса битови отпадъци за периода 

2016-2020г. на община Червен бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ; 

• Отчет-сметки за приходите и разходите от такса битови отпадъци за периода 

2016-2020г. на община Червен бряг, съгласно чл.66 от ЗМДТ; 

• Анализ на финансовите потоци в управлението на отпадъците в България към 

НПУО 2021 – 2028г.; 

• Данни от община Червен бряг за количества депонирани отпадъци на РЦУО 

Луковит; 

2. Финансови потоци по управление на дейностите с отпадъците 

В съответствие с отговорностите, вменени им по силата на ЗУО, общините 

предоставят и финансират следните услуги, свързани с управлението на отпадъците: 

• 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; 

• почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 

Основните средства за извършване на по-мащабни дейности по управление на 

отпадъците в община Червен бряг са средства от ОПОС и ПУДООС.  

• През програмен период 2007-2013г. на оперативна програма „Околна 

среда“ (ОПОС 2007-2013г.) е финансирано изграждането на Етап I по 

проект „Регионална система за управление на отпадъците“ на 

територията на град Луковит. Регионалният център за управление на 

отпадъците – гр. Луковит /РЦУО/; 

• През програмен период 2014-2020г. на оперативна програма „Околна 

среда“ (ОПОС 2014-2020г.) е финансиран проект „Демонстрационен 

проект за намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез 

подготовка за повторна употреба“, по Процедура BG16M1OP002-2.009 

Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на 

отпадъците. 
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• През 2020 община Червен бряг е подписала Договор 

№13697/03.09.2020г. с ПУДООС за финансиране на техническата 

рекултивация по проект „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен 

бряг“. 

Като цяло обаче разходите за предоставянето на услуги, свързани с 

управлението на отпадъците се финансират чрез постъпления от такса за битови 

отпадъци, която населението и бизнеса заплащат на годишна база. 

В следващата таблица са представени данни за 2018г. за разходите по отделните 

услуги по управление на отпадъците: 

Разходите за управление на отпадъците през 2018г. сравнения с други общини и 

страната 

Разходи (лв.) 

Средни 

общини (10-50 

хил. жители) 

България 

Разходи на 1 жител (лв.) 

Общо стойност на одобрената план-сметката по чл.66 от 

ЗМДТ за 2018г. и изпълнение към 31.12.2018г. (лв.), в т.ч.: 
89,05 95,91 

- за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и други (лв.) 
1,61 1,09 

- за събиране, включително разделно на битовите 

отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за третирането им (лв.) 

36,18 35,80 

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО 

29,72 28,01 

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване 

21,54 30,99 

Разходи на 1 тон отпадък (лв.) 

- за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и други (лв.) 
2,46 2,41 

- за събиране, включително разделно на битовите 

отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за третирането им (лв.) 

55,13 79,42 

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО 

45,29 62,14 

Източник: НПУО 2021-2028г. 

За 2018г. община Червен бряг е дала 1 148 595 лв. за управление на отпадъците. 

Съгласно данни на ГРАО, населението по постоянен адрес на община Червен бряг за 

2018г. е 31 125 души, като по данни на община Червен бряг през 2018г. са депонирани 

6 386,510 тона смесени битови отпадъци. За 2018г. разходите за управление на 

отпадъците са 36,90 лв./ж., които са много по-ниски от средните за страната и за средни 
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общини (10-50 хил. жители) и 179,85 лв./тон, които са по-високи за средните за 

страната и за средни общини (10-50 хил. жители) за същата година. 

Структурата на разходите на дейностите по управление на отпадъците е 

представена в следващата таблица на база информация от годишните отчет-сметки на 

общината за дейностите по управление на отпадъците. 

Разходи за управление на отпадъците в община Червен бряг 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 Общо % 

Общо разходи по 

управление на 

отпадъците /лв./ в т. ч. 

1 101 436,00 1 119 305,00 1 148 595,00 945 491,00 1 447 814,00 5 762 641,00 100% 

Съдове за съхраняване 

на битови отпадъци 
0,00 9 994,00 7 675,00 3 739,00 0,00 21 408,00 0,37% 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване 
595 216,00 550 554,00 519 371,00 468 957,00 713 772,00 2 847 870,00 49,42% 

Поддържане и 

експлоатация на депа за 

ТБО 

336 916,00 402 365,00 425 886,00 347 528,00 632 676,00 2 145 371,00 37,23% 

Почистване на 

територии 

предназначени за 

обществено ползване 

169 304,00 156 392,00 195 663,00 125 267,00 101 366,00 747 992,00 12,98% 

Горната таблица показва, че общо за годините 2016-2020г. в община Червен 

бряг, 0,37% от експлоатационните разходи се ползват за закупуване на съдове за 

съхраняване на битови отпадъци, 49,42% за сметосъбиране и сметоизвозване, 37,23% за 

поддържане и експлоатация на депа за ТБО (вкл. отчисленията по ЗУО) и 12,98% за 

почистване на територии предназначени за обществено ползване. Не са били 

предвидени разходи за съдове за съхраняване на битови отпадъци през 2016г. и 2020г. 

За 2020г. община Червен бряг е отчела 1 447 814,00 лв. за управление на 

отпадъците, като не са предвидени разходи за съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци. Разпределението на разходите за управление на отпадъците за 2020г. е 

представено в таблицата по-долу. 

Разходи за управление на отпадъците в община Червен бряг за 2020г. 

Година 2020г. % 

Общо разходи по управление на 

отпадъците /лв./ в т. ч. 
1 447 814,00 100% 

Съдове за съхраняване на битови отпадъци 0,00 0% 

Сметосъбиране и сметоизвозване 713 772,00 49,3% 

Поддържане и експлоатация на депа за ТБО 632 676,00 43,7% 

Почистване на територии предназначени за 

обществено ползване 
101 366,00 7,0% 
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Покритие на разходите за управление на отпадъците с приходи от такса битови 

отпадъци в община Червен бряг 

  2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Отчетени приходи от такса 

“Битови отпадъци” (лв.) 
760 145 760 757 837 572 946 692 973 854 

Отчетени разходи по управление 

на отпадъците (лв.) 
1 101 436 1 119 305 1 148 595 945 491 1 447 814 

Покритие на разходите за 

управление на отпадъците с 

приходи от такса битови отпадъци 

(%) 

0,69 0,68 0,73 1,00 0,67 

Данните показват, че община Червен бряг изразходва повече средства през 

годините за управление на отпадъците отколкото събира такива от такса „битови 

отпадъци“.  

3. Изводи 

• За 2018г. разходите за управление на отпадъците са 36,90 лв./ж., които са 

много по-ниски от средните за страната и за средни общини (10-50 хил. 

жители) и 179,85 лв./тон, които са по-високи за средните за страната и за 

средни общини (10-50 хил. жители) за същата година; 

• За годините 2016-2020г. в община Червен бряг, 0,37% от експлоатационните 

разходи се ползват за закупуване на съдове за съхраняване на битови 

отпадъци, 49,42% за сметосъбиране и сметоизвозване, 37,23% за поддържане 

и експлоатация на депа за ТБО (вкл. отчисленията по ЗУО) и 12,98% за 

почистване на територии предназначени за обществено ползване. През 2016г. 

и 2020г. не са предвидени разходи за съдове за съхраняване на битови 

отпадъци; 

• Община Червен бряг изразходва повече средства през годините за управление 

на отпадъците отколкото събира такива от такса „битови отпадъци“; 

• Главните източници за финансиране на оперативните разходи за управление 

на битовите отпадъци са постъпленията от такса за битови отпадъци, 

реализирани от общината; 

• Установи се, че се сепарира много малко количество материал за рециклиране 

– стъкло, пластмаса, метал, хартия и картон от цветните контейнери. 

Останалото количество се транспортира за депониране от ООп на 

регионалното депо Луковит, а такса депониране се заплаща от общината. 

Принципно това е отпадък, който след като е постъпил в контейнерите за 

разделно събиране би следвало да се отнася като отпадък, собственост на 

организацията по оползотворяване, за третирането на който се събира и 

ползва продуктова такса от производителите и депонирането следва да се 

заплаща от тях; 

• Не е ясен начина на удостоверяване при депониране относно количествата 

отпадъци, които постъпват от ООп и се заплащат от община Червен бряг; 
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4. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 

анализа пропуски и несъответствия 

• За да не се налага повишаване на разходите за управление на отпадъците 

следва да се положат още по-големи усилия за намаляване количествата 

отпадъци, които постъпват за депониране;  

• Да планира изпълнение на кампании за повишаване информираността на 

населението и правилно ползване на контейнерите за разделно събиране и 

повишаване на степента на рециклиране с цел поддържане на разходите за 

управление на отпадъците на текущото ниво;  

Да се проведат преговори в регионалното сдружение и/или да се отнесе на 

национално ниво въпроса относно заплащане от общината на депонирани 

отпадъци от организациите по оползотворяване.  
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12. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ 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 отпадъците на територията на община Червен 

бряг (приета с Решение на ОбС №1291/23.04.2019г.); 

• „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 

2019-2023г.“ (приет с Решение №39/30.12.2019г., изм. реш. №248/27.11.2020г. 

на ОбС – Червен бряг); 

• „Устройствен правилник за дейността, структурата и организацията на 

работа в общинска администрация – Червен бряг за периода 2019-2023г.” 

(утвърден със Заповед РД-09-99/18.02.2020г.); 

• ЗУО; 

2. Организационна структура в община Червен бряг за събиране, 

обработване и предоставяне на информация за 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. Повишаване информираността и мотивацията на 

населението и на бизнес организациите е от критична важност за подобряване на 

резултатите при управлението на отпадъците в общината. 

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: 

• Предварително планиране; 

• Последващо планиране; 

• Договори и дейности по договорите; 

• 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; 
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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;  

• Изготвяне и поддържане на актуална информация за информиране на 

обществеността от сайта на общината; 

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 глава втора, раздел 

III на ЗУО.  

В „Устройствен правилник за дейността, структурата и организацията на 

работа в общинска администрация – Червен бряг за периода 2019-2023г.”, тези 

дейности са делегирани от него на Заместник-кмета по териториално и селищно 

устройство, екология, обществени поръчки, програми и проекти и на кметовете на 

кметства на населените места в общината и на служители в специализираната 

администрация Отдел „Териториално и селищно устройство”, 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.  

Отдел „Териториално и селищно устройство“ - 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; Координира дейността на общинската 

администрация в областта на екологията с РИОСВ, РЗИ, БАБХ, РДНСК, РДВР; 

Контролира екологичното състояние на общината; Изготвя и контролира ефективна 

система за управление на отпадъците, чрез интегриран мениджмънт; Осъществява 

контрол за дейността по сметопочистването и сметоизвозването; 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; Подготвя програми и провежда политиката на Общината в 

сферата на екологията и осъществява мероприятията по опазването на околната среда, 

съгласно изискванията на нормативната база - събиране и анализиране на данни, 

подготовка на отчети, доклади, програми и други мероприятия, свързани с опазването 

на околната среда, включително управление на отпадъците. 
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В приетият в общината „Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, мандат 2019-2023г.“ 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. 

Основно по направление - предварително и последващо финансово планиране 

управлението на отпадъците, отговарят Дирекция “Финансова политика и управление 

на ЧР“ от общата администрация и Отдел „Администриране на местни данъци и 

такси“ от специализираната администрация. 

Дирекция “Финансова политика и управление на ЧР“ в йерархично отношение е 

на пряко подчинение на заместник-кмета на общината. Директорът на дирекцията 

изпълнява функцията на главен счетоводител на общината. Дирекцията осъществява 

дейността по разработването, приемането и актуализацията на бюджета на Общината 

като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Изготвя бюджетна прогноза за 

следващи периоди. Извършва контрол по целесъобразното и законосъобразното 

разходване на бюджетни средства, включително по управлението на отпадъците.  

Отдел „Администриране на местни данъци и такси” - в йерархично отношение 

е на пряко подчинение на заместник-кмета на общината. Отделът прилага 

административно наказателните разпоредби на ЗМДТ; Следи за своевременното 

внасяне на събраните суми от данъци, такса битови отпадъци и административните 

услуги на отдела; Изготвя предложения до Общински съвет за промени в Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Червен бряг и 

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

територията на община Червен бряг; Съдейства за подготовката на план-сметките и 

калкулациите на разходите при определяне на размерите на местните такси и цени на 

услуги, предоставяни от общината. 

Двете административно-структурни звена 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 осъществява 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 осъществява и достъп в общината до 

решенията на ОбС и актовете на кмета.  
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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. 

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. 

3. Информационно-разяснителната политика на общината във връзка с 

дейностите по управление на отпадъците 

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 бизнеса, 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; 
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• 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; 

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.  

Необходимо е 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. 

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. 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 общината не се прилага стратегически и интегриран подход за работа с 

обществеността и бизнеса по въпросите, свързани с управление на отпадъците. 

Информационните кампании на общинско ниво се провеждат много 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. 

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; 

• 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 
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съдържащи информация за вид, количество на генерираните отпадъци в 

общината, организацията осъществяваща съответната комунална дейност по 

управление на отпадъците; 

• Информационните кампании на общинско ниво се провеждат много 

ограничено, а не на основата на комуникационна общинска стратегия за 

информиране на обществеността по въпросите за управление на отпадъците; 

• Няма нито една кампания, проведена от ООп на територията на Червен бряг; 

5. Препоръки за мерки и дейности за решаване на констатираните от 

анализа пропуски и несъответствия 

• Създаване на вътрешноведомствена уредба за информационното 

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 вътрешни правила, 

относно задълженията и координацията за събиране, обработка и 

предоставяне на информация и сроковете, съобразно специфичните 

нормативни и оперативни изисквания; 

• 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; 

• 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; 

• 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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Приложение №2 

Прогнози за отпадъците в община Червен бряг 
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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 

2021-2028г. е изготвена въз основа на два компонента: 

 

• Брой на населението в община Червен бряг по населени места – общински 

център – гр. Червен бряг, гр. Койнаре и села и демографска прогноза за 

периода 2021-2028г. – използвани са статистически данни от НСИ за брой на 

населението за периода 2016-2020г. – базови данни. Трендът на изменение 

(намаляване) броя на населението показва забавяне. Населението намалява с 

1.89% през 2018г. спрямо 2017г., като процентът на редуциране на 

населението в община Червен бряг спада на 1,52% през 2019г. спрямо 2018г., 

а през 2020г. броя на населението намалява едва с 0.84% спрямо населението 

през 2019г. Приемаме, че за периода от 2021-2028г. тренда на изменение 

(намаляване) броя на населението се продължава да спада, но с по бавни 

темпове: от 0,73% за 2021г. спрямо 2020г. до 0.01% за 2028г. спрямо 2027г. 

което е представено в таблицата по-долу. 

 

• Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител и прогноза за нарастването й; 

 

 

Базови данни 
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Брой на населението и демографска прогноза 

Население 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

бр.  бр.  бр.  бр.  бр.  бр.  бр.  бр.  бр.  бр.  бр.  бр.  бр.  

Община 

Червен бряг 
25 442 24 964 24 492 24 120 23 918 23 743 23 594 23 470 23 371 23 297 23 247 23 221 23 219 

Градове 14 977 14 692 14 497 14 205 14 089 13 995 13 907 13 834 13 775 13 732 13 702 13 687 13 686 

Села 10 465 10 272 9 995 9 915 9 829 9 748 9 687 9 636 9 596 9 565 9 545 9 534 9 533 

Процент в 

градовете 
58.87% 58.85% 59.19% 58.89% 58.91% 58.94% 58.94% 58.94% 58.94% 58.94% 58.94% 58.94% 58.94% 

Процент в 

селата 
41.13% 41.15% 40.81% 41.11% 41.09% 41.06% 41.06% 41.06% 41.06% 41.06% 41.06% 41.06% 41.06% 

  Статистически данни * Прогнозни данни 

Тенденция за намаляване - 

тренд 
1.89% 1.52% 0.84% 0.73% 0.63% 0.53% 0.42% 0.32% 0.21% 0.11% 0.01% 

*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. 

Съгласно Националния план за управление на отпадъците 2021 - 2028г. в 

община Червен бряг около 90% от битовите отпадъци се образуват от домакинствата. 

Нормата на натрупване за периода 2021-2028г. е прогнозирана въз основа на 

информация и допускания: 

• Население по населени места съгласно описаната по-горе прогноза, базирана 

на статистически данни от НСИ за брой на населението за периода 2016-

2020г.; 

• Количествата образувани битови отпадъци в община Червен бряг, съгласно 

докладваните от общината и измерени количества за периода 2016г. и 2020г. 

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 са използвани данни от 

ИАОС. 
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• Нормата на натрупване е изчислена по години, като общо образуваните 

количества битови отпадъци, в това число депонираните и рециклираните 

отпадъци на територията на община Червен бряг за периода 2016 - 2020г.; 

Образувани и третирани битови отпадъци в община Червен бряг 

Година 

Процент на 

населението с 

организирано 

сметосъбиране 

Общо 

образувани 

битови 

отпадъци                                           

Директно 

депонирани 

битови 

отпадъци  

Предадени за 

предварително 

третиране, вкл.  

рециклиране на 

битови отпадъци  

Норма на 

натрупване на 

БО на глава от 

населението 

Разделно 

събрани 

зелени 

отпадъци 

  (%) (тона) (тона) (тона) (kg/жител/год.) (тона) 

2016 100 5883.56 5728.56* 155** 231.25   

2017 100 6432.02 6372.02* 60** 257.65   

2018 100 7104.51 6386.51* 718** 290.07   

2019 100 6368.72 6225.72* 143** 264.04   

2020 100 6195.85 6186.57* 3.6*** 258.81 176.46* 

 

• Прогнозната норма на натрупване на битовите отпадъци за периода 2021-

2028г. е определена, като функция на икономическото развитие. Норма на 

натрупване на битовите отпадъци за периода 2021-2028г. е определена на база 

на норма за периода 2016-2020г., определена по-горе, като нараства през 

годините на прогнозата с 20% от прогнозираното нарастване на брутния 

вътрешен продукт (БВП). 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; 

• Направена е прогноза за нарастване на БВП при три сценария за развитие на 

страната, конвергентен растеж, ускорен растеж и забавен растеж. Избраният 

сценарий е за конвергентен растеж. Прогнозата за 2021г. (3.8%), 2022г. (0.6%) 

и 2023г. (3.2%) е по данни от Световна банка, а за останалите години от 

периода се предвижда постепенно спадане на растежа на БВП до 2.25% за 

2028г. 

Прогнозиране за процент на годишно нарастване на БВП спрямо предходната година 

Сценарий на развитие 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Конвергентен растеж 3.80% 3.60% 3.20% 3.10% 3.00% 2.75% 2.50% 2.25% 

Ускорен растеж 4.10% 3.80% 3.60% 3.40% 3.30% 3.23% 3.15% 3.08% 

Забавен растеж 3.60% 2.60% 2.40% 2.10% 2.00% 1.88% 1.75% 1.63% 
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Прогнозиране на нормата на натрупване за община Червен бряг 

№ 

 

Норма на 

натрупване на 

битови отпадъци 

(kg/жител/год.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 
Община Червен 

бряг 
259.08 260.42 262.30 263.98 265.62 267.21 268.68 270.02 271.24 

1.2 Градове 263.50 264.00 265.90 267.60 269.26 270.88 272.37 273.73 274.96 

1.1 Села 252.73 255.28 257.13 258.78 260.39 261.94 263.38 264.70 265.90 

3. Определяне количествата на образуваните отпадъци за периода 2021-

2028г.  

3.1. Битови отпадъци 

Прогнозата за количествата образувани битови отпадъци за периода 2021-2028г. 

са определени като произведение на броя на прогнозното население и нормата на 

натрупване на битовите отпадъци. Представени са в таблицата по-долу и включват 

битовите отпадъци от общинската система за сметосъбиране, разделно събирани 

отпадъци от опаковки от населението и събирани и предавани от населението на 

пунктове рециклируеми отпадъци.  

Прогноза за образуваните количества битови отпадъци в община Червен бряг 

№ 

Количества генерирани 

битови отпадъци 

(тона/год.) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 Община Червен бряг 6196.6 6183.2 6188.7 6195.6 6207.8 6225.2 6246.0 6270.1 

1.2 Градове 3712.5 3694.7 3697.9 3702 3709.1 3719.7 3732 3746.5 

1.1 Села 2484.1 2488.5 2490.8 2493.6 2498.7 2505.5 2514 2523.6 

3.2. Зелени общински отпадъци 

Прогнозата за количествата образувани зелени отпадъци от общински терени в 

община Червен бряг, транспортирани разделно за компостиране на РЦУО Луковит за 

периода 2021-2028г. са определени като произведение на броя на прогнозното 

население и норма на натрупване на зелени отпадъци от 10 кг/жител/год.  

Прогнозните количества на образуваните зелени отпадъци от общински терени в 

община Червен бряг са представени в таблицата по-долу: 

Прогноза за образуваните количества зелени отпадъци от общински терени в община 

Червен бряг, транспортирани разделно за компостиране на РЦУО Луковит 

Други видове отпадъци 

генерирани в община 

Червен бряг  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

(т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) 

Зелени отпадъци от 

обществени и други 

площи 237.43 235.94 234.70 233.71 232.97 232.47 232.21 232.19 
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3.3. Други общински отпадъци 

✓ Строителни отпадъци 

Строителните отпадъци, генерирани от населението на територията на община 

Червен бряг се категоризират като „Отпадъци от строителство и събаряне“ се 

охарактеризират със следните кодове (съгл. приложение №1 на Наредба №2 от 23 юли 

2014 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ, бр. 66 от 08.07.2014 г.):   

- 170101 бетон 

- 170102 тухли 

- 170103 керемиди, плочки и керамични изделия 

- 170106 смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и 

керамични изделия, съдържащи опасни вещества 

- 170107 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 17 01 06 

Прогнозата на образуваните количества „строителни отпадъци“ за периода 2021-

2028г. са определени като произведение на броя на прогнозното население и норма на 

натрупване на строителни отпадъци от 76 кг/жител/год.  

✓ Утайки от ПСОВ 

Прогнозата за количествата „утайки от ПСОВ“ за периода 2021-2028г. са 

определени като произведение на броя на прогнозното население и норма на 

натрупване на утайки от ПСОВ от 16 кг/жител/год.  

Прогноза за образуваните други видове отпадъци в община Червен бряг 

Други отпадъци  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

(т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) 

Строителни отпадъци  1 817.77 1 804.47 1 793.14 1 783.72 1 776.20 1 770.57 

1 

766.77 1 764.80 

Утайки от ПСОВ* 382.69 379.89 377.50 375.52 373.94 372.75 371.95 371.54 

*В община Червен бряг генерираните утайки са главно експлоатация ГПСОВ – гр. Червен бряг и 

частично от септични ями 

✓ Пестициди 

Проблем за общината бяха складовете за пестициди, в които се съхраняваха 

стари и негодни препарати. Понастоящем на територията на община Червен бряг се 

съхраняват 1,5 тона пестициди. Не се предвижда образуване на нови количества 

пестициди през периода 2021-2028г. 

4. Морфологичния състав на битовите отпадъци 

При изготвяне на прогнозата за образуваните битови отпадъци по морфологичен 

състав е използван морфологичен анализ за определяне състава и количеството на 

смесените битови отпадъци, извършен от ЕкоПро Консулт ЕООД на РЦУО Луковит 

през 2019г. за изготвяне на прединвестиционно проучване за изграждане на регионална 

система за сепариране и компостиране. Използван е анализ на отпадъци, образувани на 

територията на община Червен бряг и транспортирани за депониране на РЦУО Луковит 

през летния и есенния сезони. Резултатите са представени в таблицата, както следва: 
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Прогноза за образуваните битови отпадъци по морфологичен състав в община 

Червен бряг  

Морфологичен 

състав на 

смесените 

битови 

отпадъци в 

община 

Червен бряг 

Средно за 

общината 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

(%) (тона) (тона) (тона) (тона) (тона) (тона) (тона) (тона) 

Хранителни 

отпадъци 
12.64% 781.55 782.25 783.13 784.67 786.86 789.49 792.54 796.06 

Хартия  8.65% 534.84 535.32 535.92 536.98 538.48 540.28 542.37 544.77 

Картон  5.74% 354.91 355.23 355.63 356.33 357.33 358.52 359.91 361.50 

Пластмаса 9.83% 607.80 608.35 609.03 610.23 611.94 613.98 616.35 619.09 

Текстил  4.44% 274.53 274.78 275.09 275.63 276.40 277.32 278.39 279.63 

Гума без 

автомобилни 

гуми 

0.76% 46.99 47.03 47.09 47.18 47.31 47.47 47.65 47.86 

Инертни  25.44% 1572.99 1574.41 1576.16 1579.27 1583.69 1588.98 1595.12 1602.19 

Кожа 2.33% 144.07 144.20 144.36 144.64 145.05 145.53 146.09 146.74 

Градински 

отпадъци 
17.85% 1103.69 1104.68 1105.92 1108.09 1111.20 1114.91 1119.22 1124.18 

Дървесни  3.46% 213.94 214.13 214.37 214.79 215.39 216.11 216.95 217.91 

Стъкло 5.57% 344.40 344.71 345.10 345.78 346.74 347.90 349.25 350.79 

Метали 1.86% 115.01 115.11 115.24 115.47 115.79 116.18 116.62 117.14 

Излязло от 

употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване 

0.82% 50.70 50.75 50.80 50.90 51.05 51.22 51.42 51.64 

Опасни 

отпадъци от 

бита  

0.61% 37.72 37.75 37.79 37.87 37.97 38.10 38.25 38.42 

Общо БO 100.00% 6183.15 6188.71 6195.61 6207.81 6225.19 6246.00 6270.13 6297.92 

Разделно 

събрани зелени 

отпадъци  

- 237.43 235.94 234.70 233.71 232.97 232.47 232.21 232.19 

ОБЩО 

ГЕНЕРИРАНИ 

ОТПАДЪЦИ 

- 6420.58 6424.65 6430.31 6441.52 6458.16 6478.47 6502.34 6530.11 

5. Третиране на отпадъци 

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 
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оползотворяване на отпадъци от опаковки, като в гр. Червен бряг, гр. Койнаре, с. 

Рупци, с. Радомирци, с. Телиш, с. Чомаковци, с. Горник и с. Глава 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.  

При изготвяне на прогнозата за разделно събрани отпадъци за рециклиране, като 

базови данни са използвани средните данни за периода 2016-2020г. Предвижда се 

нормата на генериране на съответният рециклируем отпадък да нараства през годините 

на прогнозата с 20% от прогнозираното нарастване на брутния вътрешен продукт 

(БВП). 

Прогноза за разделно събрани отпадъци за рециклиране от системи за разделно 

събиране в община Червен бряг  

Разделно събрани 

отпадъци за рециклиране 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

(т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) 

хартия и картон 1.96 1.96 1.96 1.96 1.97 1.98 1.99 2.00 

стъкло 5.57 5.57 5.58 5.59 5.61 5.63 5.65 5.67 

пластмаса 2.24 2.24 2.24 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 

метал 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Общо отпадъци от опаковки 10.02 10.02 10.03 10.04 10.08 10.12 10.16 10.20 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, гуми, ИУМПС, 

батерии и акумулатори и др. 

207.23 208.27 209.31 210.35 211.41 212.46 213.53 214.59 

Общо разделно събрани 

отпадъци за рециклиране 
217.25 218.29 219.34 220.39 221.49 222.58 223.69 224.79 

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.  

Предвижда се засилване на домашното компостиране. По експертна оценка в 

домашното компостиране на територията на община Червен бряг се третират 95 тона 

биоразградими битови отпадъци годишно. Приема се, че домашното компостиране в 

община Червен бряг ще се увеличава с всяка година от 2022 до 2028г. с по 2.5%.  

В таблиците по-долу са представени прогнозните количества отпадъци в община 

Червен бряг, третирани на територията на общината и прогнозните количества 

отпадъци третирани на РЦУО-Луковит, както следва: 
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Прогноза за третирани отпадъци в община Червен бряг  

Третирани отпадъци 

преди постъпване на 

РЦУО Луковит 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

(т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) 

Рециклирани отпадъци  217.25 218.29 219.34 220.39 221.49 222.58 223.69 224.79 

Домашно компостиране 95.00 97.38 102.25 107.36 112.73 118.37 124.28 130.50 

Общо третирани извън 

регионалната системата 312 316 322 328 334 341 348 355 

Предвижда се до 2025г. с финансиране по ОП „Околна среда 2021-2027“ да бъде 

изградена сепарираща инсталация за всички отпадъци, постъпващи на РЦУО-Луковит, 

в това число и от община Червен бряг. По този начин се очаква да бъдат изпълнени 

регионалните/ общинските цели за рециклиране и оползотворяване на битовите 

отпадъци. 

Прогноза за количествата на рециклируеми битови отпадъци от община Червен бряг, 

сепарирани на РЦУО - Луковит  

Сепарирани рециклируеми 

материали от БО на площадката на 

РЦУО Луковит 

Процент  на 

сепариране 
2025 2026 2027 2028 

% (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) 

Хартия  71.5% 385.01 386.3 387.79 389.51 

Картон  66.5% 237.62 238.42 239.34 240.4 

Пластмаса 85.5% 523.21 524.95 526.98 529.32 

Стъкло 85.5% 296.47 297.46 298.61 299.93 

Метали 98.0% 113.47 113.85 114.29 114.8 

ОБЩО  1555.78 1560.98 1567.01 1573.96 

Прогноза за количествата на компостираните отпадъци на РЦУО-Луковит от 

битовите отпадъци от община Червен бряг 

Компостирани БО на площадката 

на РЦУО Луковит 

Процент  на 

компостиране 
2025 2026 2027 2028 

% (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) 

Хранителни отпадъци 61.5% 483.92 485.54 487.41 489.58 

Хартия  15.4% 82.93 83.20 83.52 83.89 

Картон  8.5% 30.37 30.47 30.59 30.73 

Текстил  48.5% 134.05 134.50 135.02 135.62 

Инертни  8.5% 134.61 135.06 135.59 136.19 

Кожа 50.5% 73.25 73.49 73.78 74.10 

Градински отпадъци 68.5% 761.17 763.71 766.66 770.06 

Дървесни  53.5% 115.23 115.62 116.07 116.58 

ОБЩО   1815.53 1821.59 1828.64 1836.75 
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Общо третирани битовите отпадъци от община Червен бряг на площадката на  

РЦУО-Луковит 

Отпадъци, третирани 

отпадъци на РЦУО  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

(т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) (т/год.) 

Компостирани зелени 

отпадъци 
237.43 235.94 234.70 233.71 232.97 232.47 232.21 232.19 

Сепарирани битови 

отпадъци 
        1 555.78 1 560.98 1 567.01 1 573.96 

Компостирани битови 

отпадъци 
        1 815.53 1 821.59 1 828.64 1 836.75 

Депонирани отпадъци 6 183.15 6 188.71 6 195.61 6 207.81 2 853.88 2 863.43 2 874.48 2 887.21 

В община Червен бряг хранителните и кухненски отпадъци не се събират 

разделно. Малка част от този вид отпадъци от домакинствата се използват за храна на 

селскостопанските животни по селата. 

На база на изготвените по-горе прогнози и планираните за изграждане нови 

съоръжения за сепариране и компостиране на битови отпадъци на РЦУО-Луковит е 

прогнозирано изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване и депониране 

на битовите отпадъци в община Червен бряг. 

Прогноза за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на 

битовите отпадъци в община Червен бряг (%) 

Рециклиране 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

хартия и картон 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 69.73% 69.73% 69.73% 69.73% 

стъкло 1.62% 1.62% 1.62% 1.62% 87.12% 87.12% 87.12% 87.12% 

пластмаса 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 85.87% 85.87% 85.87% 85.87% 

метал 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 98.21% 98.21% 98.21% 98.21% 

Биоотпадъци - третиране 6.51% 6.47% 6.43% 6.39% 53.93% 53.92% 53.90% 53.89% 

Процент на 

рециклиране/третиране към 

общо генерираните БО 7.08% 7.07% 7.06% 7.05% 59.24% 59.24% 59.23% 59.23% 

 

Прогноза за изпълнение на целите за депониране на битовите отпадъци в 

община Червен бряг (%) 

Депониране 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Процент на депониране 92.92% 92.93% 92.94% 92.95% 40.76% 40.76% 40.77% 40.77% 

 


