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ГОДИШЕН ОТЧЕТ  

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2019 Г. 

 

С Решение № 248/30.11.2016 г. на  Общински съвет – Белоградчик е приета 

„Програма за управление на отпадъците на община Белоградчик” за периода 2016 - 2020 

година. 

Общинската програма за управление на отпадъците на Община Белоградчик 2016-

2020г. е разработена съгласно чл.52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и 

съгласно чл.52, ал.2 представлява неразделна част от Програмата за опазване на околната 

среда. 

ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА 

1. ЦЕЛИ 

Цел 1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците. 

Цел 2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци. 

Цел 3. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и 

транспортиране на отпадъците. 

Цел 4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците. 

Цел 5. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци. 

Цел 6. Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на 

законодателството. 

Цел 7. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците. 

Цел 8. Укрепване на административния капацитет за управлението на отпадъците. 

Цел 9. Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите "отговорност 

на производителя" и "замърсителят плаща". 

Цел 10. Участие на обществеността. 

Цел 11. Управление на специфични потоци отпадъци. 

 

В изпълнение на Програмата, съобразно специфичните цели и Плана за 

действие към нея, са предприети следните мерки: 
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Стратегическа цел Мярка/дейност 
Основни индикатори за 

постегане на целта 

Реализирани мерки / дейности  

от Община Белоградчик  

Цел 1. 
Предотвратяване и 

намаляване на 

образуването на 

отпадъци 

 

 

 

Осъществяване на контрол върху 

генерираните отпадъци за изпълнение 

на дейностите по предотвратяване и 

намаляване на отпадъците, чрез 

притежаване на комплексни 

разрешителни, лицензионни и 

регистрационни режими 

Сравнение на количеството 

образувани битови отпадъци 

спрямо предходни години 

Общо количество образувани отпадъци за:  

2014 г. – 1 235,00 тона 

2015 г. – 1 173,00 тона 

2016 г. – 1 375,00 тона 

2017 г. – 1 199,93 тона 

2018 г. – 1 222,13 тона 

2019 г. – 1 266,91 тона 

Количеството смесени битови отпадъци 

трайно се движи около 1 250,00 тона 

годишно. 

Процент на обхванато население 

от системи за събиране на 

опасни битови отпадъци 

0 % 

Оценка на възможността за прилагане 

на ефективна методика за определяне 

на такса “битови отпадъци” на 

количество и спазвайки принципа 

“замърсителят плаща” 

 - 
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Въвеждане на фамилно компостиране. Количество на оползотворения 

отпадък на човек в 

домакинствата с предоставени 

домашни компостери 

Община Белоградчик е разработила проект 

„Белоградчик: Нулеви отпадъци чрез 

разделно събиране и компостиране в 

домакинствата”, който е подаден по 

процедура BG16M1OP002-2.009 – 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в 

областта на управлението на отпадъците” от 

приоритетна ос на ОП „Околна среда” 2014 – 

2020 г. с вх. рег. № BG16M1OP002-2.009-

0005. На 17.06.2020 г. получихме писмо за 

успешно преминат етап по проверка за 

административно съответствие и 

допустимост по процедурата на 

кандидатстване и допускане на проектното 

предлижение до техническа и финансова 

оценка. 

Оценка на възможностите за 

въвеждане на Публично - частно 

партньорство в дейностите свързани с 

управление на отпадъците 

 - 

Прилагане на финансови стимули към 

граждани предаващи за обезвреждане 

или рециклиране на битови отпадъци и 

биоразградими отпадъци 

 

 

- 
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Възстановяване действието на 

системата за разделно събиране на 

отпадъците на опаковки от 

населението 

 Община Белоградчик има сключен договор 

за изграждане и обслужване на система за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки с 

„ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД от 01.02.2017 г. 

Съгласно изготвената по договора Програма 

за развиване на система за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки в рамките на гр. 

Белоградчик на петнадесет места са 

поставени контейнери за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки и от отпадъчни 

материали от видовете: стъкло, хартия и 

картон, метал и пластмаса. 

 

Цел 2. 

 Увеличаване на 

количествата 

рециклирани и 

оползотворени 

отпадъци. 

 

Разделно събиране на хартиени, 

картонени, найлонови и пластмасови 

отпадъци от държавните учреждения 

Количества разделно събрани 

опасни отпадъци от 

домакинствата 

През отчетния период, в резултат на 

разделно събиране, са предадени за 

рециклиране следните количества разделно 

събрани отпадъци: 

 Хартия и картон – 1,460 тона  

 Пластмасови опаковки – 1,386 тона 

 Стъклени опаковки – 2,030 тона 

Системата за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки не изисква финансиране или 

инвестиции от страна на Община 

Белоградчик. 

Количество 

рециклирани/оползотворени 

отпадъци и съотношението им 

спрямо общото количество 

образувани отпадъци 

Количество рециклирани отпадъци за 2019 г. 

- 4,876 тона; 

Общо количество образувани отпадъци за 

2019 г. – 1 266,91 тона 

Съотношение количество рециклирани към 

общо количество образувани отпадъци през 

2019 г. – 0,38 % 
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Прилагане на пилотно домашно 

компостиране в избрани села или 

квартали (Вж. т. 1.2) 

Въведено домашно 

компостиране 
Община Белоградчик е разработила проект 

„Белоградчик: Нулеви отпадъци чрез 

разделно събиране и компостиране в 

домакинствата”, който е подаден по 

процедура BG16M1OP002-2.009 – 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в 

областта на управлението на отпадъците” от 

приоритетна ос на ОП „Околна среда” 2014 – 

2020 г. с вх. рег. № BG16M1OP002-2.009-

0005. На 17.06.2020 г. получихме писмо за 

успешно преминат етап по проверка за 

административно съответствие и 

допустимост по процедурата на 

кандидатстване и допускане на проектното 

предлижение до техническа и финансова 

оценка. 

% запълнена Регионална 

инсталация за компостиране 
- 

Торовия отпадък от домашните 

животни в земеделието за наторяване 

 - 

Пилотно изграждане на торови 

площадки за свободно компостиране 

 - 

Цел 3.  
Определяне на режим 

на ползване и 

контрол на местата за 

депониране. 

Подобряване на организацията по 

разделяне, временно съхранение, 

събиране и транспортиране на 

отпадъци 

Въведена система за разделно 

събиране на отпадъци от 

опаковки 

 



Годишен отчет за изпълнение на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Белоградчик за 2019 г. 

 6 

 Оптимизиране на съществуващата 

система за събиране и 

транспортиране на битови отпадъци 

Оптимизирана система за 

събиране и транспортиране на 

битовите отпадъци 

- 

Цел 4. 
Екологосъобразно 

обезвреждане на 

отпадъци. 

 

Предприемане на необходими 

действия за спазване на Наредба №6 

от 2013 г, на МОСВ, за общинското 

депо – „Закриване и рекултивация на 

общинско депо“ 

Функциониращо регионално 

съоръжение за третиране на 

отпадъци 

Регионално депо – Видин е изградено в 

землището на с. Жеглица по проект DIR-

5102117-1-12 „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в 

регион Видин", по договор за безвъзмездна 

помощ № DIR-5102117-C001/28.06.2011 г., 

финансиран от Европейски фонд за 

регионално развитие на Европейския съюз и 

правителството на Р. България чрез 

Оперативна програма Околна среда 2007 - 

2013 г. и въведено в експлоатация от 

25.05.2015 г. 

От декември 2016 г. започна извозването на 

отпадъците от община Белоградчик на 

Регионално депо – Видин. 

Цел 5. 

Предотвратяване и 

намаляване на риска 

от стари замърсявания 

с отпадъци 

Рекултивация на съществуващо 

общинско депо Белоградчик 

 

 

Закриване на всички 

нерегламентирани сметища в 

общината 

- 

   

Изготвен работен проект за 

рекултивация на съществуващото 

общинско депо 

Община Белоградчик има изготвен 

технически проект "Закриване и рекултивация 

на съществуващо общинско депо за битови 

отпадъци", за който има издадено разрешение 

за строеж № 33 от 05.11.2018 г. и сключен 

Договор за БФП с ОП „Околна среда” 2014 – 

2020 г. с № Д-34-29/05.05.2020 г. 

Извършена рекултивации на Обявена е обществена поръчка за избор на 

изпълнител на СМР с Решение № 
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общинското депо 527/12.06.2020 г. регистрирано в АОП с вх. № 

Е-31-00-034169/12.06.2020 г. 

Цел 6. Правно 

регулиране на 

управлението на 

отпадъците 

Актуализиране на общинската 

Наредба по чл. 22 от ЗУО 

Актуализирана наредба, съгласно 

разпоредбите на чл. 22 и §12 от 

ЗУО 

  

Наредбата за условията и реда за извършване 

на дейностите по управление на отпадъците и 

поддържане на чистотата на населените места 

в община Белоградчик е приета на основание 

чл. 22 от ЗУО (обн. ДВ бр.53 от 2012 г., в сила 

от 13.07.2012 г.) на заседание на Общински 

съвет - Белоградчик с Решение № 

702/26.03.2015 г. 

Коригиране такса „битови отпадъци“ 

съобразно промяната на Закона за 

общинските бюджети, Закона за 

местните данъци и такси и Закона за 

управление на отпадъците 

 - 

Създаване на регистър за отчет и 

контрол в общината (връзка: 

предприятие – РИОСВ – община) 

 - 

Цел 7. Осигуряване на 

достатъчни и 

надеждни данни за 

отпадъците 

  В Община Белоградчик всеки месец се 

получава фактура от Регионално депо – 

Видин, придлужена с кантарни бележки с 

количествата депонирани отпадъци, на база на 

които се заплаща таксата за депониране. 

Ежегодно се изпраща отчет от „Екопак 

България” АД за количествата разделно 

събрани отпадъци от масово разпространени 

видове опаковки по видове – пластмаса, 

метал, стъкло, хартия и картон. 
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Цел 8. Укрепване на 

административния 

капацитет на 

служителите, 

отговорни за 

управление на 

отпадъците 

Обучение на специалистите от 

общинските администрации, 

ангажирани с прилагане на 

законодателството по управление на 

отпадъците 

Проведени обучения по 

управление на отпадъците на 

общинската администрация и 

назначени поне двама 

допълнителни служителя - 

експерт и инспектор 

- 

Цел 9. Увеличаване на 

инвестициите в 

сектора и прилагане 

на принципите 

"отговорност на 

производителя" и 

"замърсителят плаща" 

  - 

Цел 10. Участие на 

обществеността 

Въвеждане на образователни форми 

на обучение за управление на 

отпадъците в образователните 

програми в детските градини и 

училища 

 - 

Издаване на информационни 

материали по проблемите на 

управление на отпадъците 

Брой проведени информационни 

кампании 
- 

Цел 11. Управление 

на специфични потоци 

отпадъци в 

съответствие с 

изискванията на 

националното 

законодателство 

Разпространение на информационни 

материали 
 - 

Оптимизиране на съществуващата 

система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки, в това число 

хартия и картон, пластмаса, метали и 

др., както и други елементи от 

Въведена система за разделно 

събиране на отпадъци от 

опаковки 

Община Белоградчик има сключен договор за 

изграждане и обслужване на система за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки с 

„ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД от 01.02.2017 г. 

Съгласно изготвената по договора Програма 
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системата, включително и 

съоръжения за третиране, сепариране 

на разделно събраните отпадъци 

за развиване на система за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки в рамките на гр. 

Белоградчик на петнадесет места са поставени 

контейнери за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки и от отпадъчни материали от 

видовете: стъкло, хартия и картон, метал и 

пластмаса. 

Въведено разделно събиране на 

отпадъчните потоци - хартия, 

пластамаса, стъкло и др. 

Община Белоградчик има сключен договор за 

изграждане и обслужване на система за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки с 

„ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД от 01.02.2017 г. 

Предвиждане при актуализацията на 

общинската Наредба по чл. 22 от 

ЗУО промените, отнасящи се до 

конкретни отговорности и 

задължения при прилагането на 

разделното събиране от гражданите и 

фирмите и свеждане до знанието им. 

 Наредбата за условията и реда за извършване 

на дейностите по управление на отпадъците и 

поддържане на чистотата на населените места 

в община Белоградчик е приета на основание 

чл. 22 от ЗУО (обн. ДВ бр.53 от 2012 г., в сила 

от 13.07.2012 г.) на заседание на Общински 

съвет - Белоградчик с Решение № 

702/26.03.2015 г. 

Подел 11.1. Излязло 

от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване 

Сключен договор с ООп Подписан договор с ООп за 

излязло от употреба електрическо 

и електронно оборудване 

- 

Контрол за прилагане на 

националната нормативна уредба 

отнасяща се до ИУЕЕО и 

актуализираната Наредба на 

общината 

 - 
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Подцел 11.2. Батерии 

и акумулатори 

Сключен договор с ООп Подписан договор с ООп за 

батерии и акумулатори 
- 

Провеждане на кампании за събиране 

на портативни батерии 
 - 

Въвеждане на изискванията и 

задълженията, произтичащи от 

националната нормативна база в 

местната Наредба и уведомяване на 

обществеността. 

 - 

Подцел 11.3. Излезли 

от употреба моторни 

превозни средства 

Сключен договор с ООп Подписан договор с ООп за 

ИУМПС 
- 

Информиране на обществеността по 

отношение законодателството за 

ИУМПС. 

 - 

Уведомяване на населението за 

регламентираните площадки за 

третиране и разкомплектоване на 

ИУМПС на територията на общината 

 - 

Подцел 11.4. 

Отработени масла и 

отпадъчни 

Проучване на възможностите и 

сключване на договор с ООп 

подписан договор с ООп за 

отработени масла 
- 
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нефтопродукти Разработване на схема за събиране на 

отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти на територията на 

общината 

 - 

Подцел 11.4. 

Едрогабаритни 

отпадъци 

Проучване на възможностите за 

определяне на площадка за 

безвъзмездно събиране на 

едрогабаритни отпадъци от бита, на 

опасни отпадъци и други отпадъци от 

бита, съгласно  чл. 19, ал. 3, т. 11 

ЗУО 

Въведено събиране на 

едрогабаритни отпадъци и опасни 

отпадъци от бита 

- 

Схема и график за осъществяване на 

разделното събиране 
 - 

Подцел 11.6. Излезли 

от употреба гуми 

Сключен договор с ООп и отразяване 

на промените на екологичното 

законодателство в местната Наредба 

за отпадъците 

Подписан договор с ООп за ИУГ - 

Подцел 11.7. Система 

за разделно събиране 

на биоразградими и 

био-отпадъци  

Въвеждане на система за разделно 

събиране на битови биоразградими 

отпадъци, в т.ч.определяне на 

местата за разполагане на 

необходимите елементи на системата 

за разделно събиране на отпадъците и 

предаването им за компостиране или 

анаеробно разграждане 

Въведено разделно събиране на 

биоразградими отпадъци 
- 
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Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и подлежи на актуализация при промяна на 

фактическите и/или нормативните условия в процеса на нейната реализация. 
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планиране и устойчиво развитие” 



 


