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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

НЕДЕЛИНО 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците в Община Неделино, през 2019г. 

 

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл.52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, Програмата за 

управление на дейностите по отпадъци се разработват и изпълняват от кмета на 

общината. 

Годишният отчет за изпълнението на Програмата за управление на дейностите 

по отпадъци се представя пред органа, приел програмата и се изпраща на 

съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (чл.52,ал.9 от ЗУО). 

В изпълнение на горепосочените разпоредби, община Неделино е разработила 

и изпълнява Програма за управление на отпадъците, за периода 2016-2020г. приета с 

Решение №267 по Протокол №15/01.08.2016г. на заседание на Общински съвет 

Неделино. 

В тази връзка, представям на Вашето внимание,  отчет за изпълнението на 

Програмата за управление на отпадъците в оОбщина Неделино, през 2019г.  

(Приложение 1).  

Предвид гореизложеното, предлагам следния проект за  
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Общински съвет Неделино, на основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.9 от Закона за 

управление на отпадъците, 

 

 

РЕШИ: 

 

Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците в Община Неделино, през 2019г. (Приложение 1). 

 

Приложение: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците в Община Неделино, през 2019г. 
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Приложение 1 

 

Годишен отчет  
 

За изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в 

община Неделино 

2016-2020г. 
/Приета с Решение №267 по Протокол №15/01.08.2016г. на Общински съвет – 

Неделино/ 

 

 

Отчетен период – 2019г. 

 
 

Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Неделино 

за периода 2016-2020 год. е изготвена на основание чл.52, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците. Формулираните цели и приоритети в нея за всички сфери 

от управлението на отпадъците, осигуряват прилагането на интегрирана и ефективна 

система за управление на отпадъци в Община Неделино. В съответствие с новата 

политика и въведената йерархия за управлението и третирането им, програмата 

определя рамката за поетапно достигане на предвидените стратегически цели: 

 Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците 

чрез предотвратяване образуването им;  

 Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от 

депонирането на отпадъци;  

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

безопасна околна среда;  

 Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при 

прилагане йерархията за управление на отпадъците.  

   

     С прилагането на Плана за действие, неразделна част от Програмата, се цели да 

бъде постигнат оптимален баланс между различните законодателни, 

институционални, икономически и технически мерки и прилагане на интегриран 

подход за управление на отпадъците. В него са включени подпрограми с мерки за 

подобряване на организацията, отчетността и контрола на дейностите по третиране 

на отпадъците, технически мерки по нормативното привеждане в съответствие на 

съоръженията за третиране на отпадъците, сроковете за изпълнение на 

мероприятията, необходимите средства и екологичния ефект от реализацията им. 

 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg
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Настоящият отчет е изготвен в изпълнение разпоредбите на чл.52, ал.9 от 

Закона за управление на отпадъците  и включва информация за извършените през 

2019 година мероприятия и дейности в общината, за постигане на целите и 

свързаните с тях мерки в подпрограмите от Плана за действие.  

Съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Кметът на 

общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението 

на регионалната програма за управлението на отпадъците през предходната 

календарна година. 

 

 

     Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, 

чрез предотвратяване образуването им:  

Предотвратяване образуването на отпадъците има най-висок приоритет в 

йерархията на управление на отпадъците. Целта е насърчаване на населението, 

фирмите и институциите към предприемането на различни мерки и методи, които да 

доведат до намаляване образуването на отпадъците. 

Община Неделино се стреми към правилно прилагане политиката на местно 

ниво, за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците, с цел 

намаляване на разходите по събирането им, транспортирането, обезвреждането и 

контрола, съгласно нормативните изисквания. 

Изпълнението на мерките и дейностите за постигане на стратегическата цел, 

за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци, предвидени в 

Програмата за управление на отпадъците в Община Неделино е поетапно, с краен 

срок 2020 година. 

Прилаганите  през отчетния период, са: 

 

 Усъвършенстване управлението на отпадъците в Община Неделино, 

чрез оптимизиране на общинската система: 

 

     Съществуващата общинска системата обхваща всички дейности, които 

произтичат като задължение на общината, съгласно разпоредбите на Закона за 

управление на отпадъците и местни нормативни актове, а именно: 

- генериране на отпадъците; 

- събиране и транспортиране на битовите отпадъци; 

- обезвреждане /депониране/ на Регионално депо за неопасни битови 

отпадъци; 

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места; 

- организация и контрол; 

- финансиране на дейностите. 

 

Генериране на отпадъците: 
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Количества битови отпадъци 

Съгласно Заповедта на кмета на община Неделино за определяне на обхвата на 

услугата по сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци от населените места 

цялото население е обхванато в система за организирано сметосъбиране след 2013 

година. 

 

Битовите отпадъци, събирани на територията на общината не се преработват преди 

крайното им обезвреждане. Единственият метод на обезвреждане, който се прилага е 

депонирането им на Регионалното депо за твърди битови отпадъци от общините 

Мадан, Златоград и Неделино, което е на територията на община Мадан. 

Информацията за количеството депонирани битови отпадъци предоставена от 

оператора на депото и от общинска администрация Неделино е представена в 

следващите таблици. 

 

 

Депонирани битови отпадъци, 2015-2019, тонове 

Източник 2015 2016 2017 2018 2019 

Община Неделино 965т. 999т.   1026т. 1165т. 1 202т. 

Източник: ОбА Неделино и РДБО Мадан 

 

 

Генерираните отпадъци в общините от региона са значително по-ниски от нормите 

препоръчвани с Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци
1
, утвърдена със Заповед №РД-744/ 29.09.2012 г и диференцирани за 

различни населени места, приложими за периода 2012-2015 г., които са представени 

в следващата таблица. 

 

Норми на натрупване по Методика за определяне на морфологичния състав 

Групи населени 

места 

над 150 

хил 
50-150 хил 25-50 хил 3-25 хил под 3 хил 

Норма на 

натрупване, кг 
410.3 349.6 334.9 295.5 241.7 

 

 

Важен показател за управлението на отпадъците е нормата на натрупване на 

отпадъците, представена като количеството на образуваните битови отпадъци за 

година, на човек от населението. Общото количество на битовите отпадъци зависи, 

както от броя на населението, така и от  количеството, което генерира всеки човек. 

Образуваните битови отпадъци, на човек от населението /норма на натрупване / в 

общината е 212 кг/ж/год. Основните източници на битови отпадъци са населението - 

приблизително 70% и търговски, административни, социални, фирмени и други 

подобни обекти - около 30%. 

                                                           
1
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Municipal_Waste/Metodika-2012.pdf 
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Общият генериран и събран отпадък в Община Неделино за 2019 г. е 1 202  

тона, който е с 37 тона повече от генерирания отпадък през 2018 год. – 1 165 тона. 

 

Количествата образувани битови отпадъци в община Неделино са в 

зависимост от броя на жителите, потребителските навици и възможности. Отчитайки 

тенденцията в страната през последните години за увеличаване нормата на 

натрупване с ръста на БВП и инертността на мерките за предотвратяване 

образуването на отпадъци, по-вероятно е да се очаква нарастване на количеството 

отпадъци. 

Прогнозата  за количеството на генерираните отпадъци за община Неделино 

предвижда, че въпреки намаляването на населението, количеството на отпадъците е 

възможно да се увеличи, поради очаквания, макар и слаб ръст на БВП. 

 

 

Състав на отпадъците 

 

През периода септември 2015 – април 2016 г. е проведен морфологичен анализ на 

състава и количествата на твърдите битови отпадъци на Община Неделино. 

Анализът е извършен съгласно изискванията на Методиката за определяне на 

морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена от МОСВ през 2012 г, а 

получените данни са представени обобщено в следващите две таблици и на 

диаграмата. 

 

Данни (за четирите годишни сезона) от Морфологичен анализ на отпадъците 

на Община Неделино, проведен през периода септември 2015 – април 2016 г. 

Морфологичн

а фракция 

Сезон лято Сезон есен Сезон зима Сезон пролет 

Маса

, 

кг 

% 

съдър

-

жание 

Маса

, 

кг 

% 

съдър

-

жание 

Маса

, 

кг 

% 

съдър

-

жание 

Маса

, 

кг 

% 

съдър

-

жание 

Хранителни 3,4 3 7,4 6 21,8 17 22,2 17,2 

Хартия и 

картон 

6,8 5 15,7 12 20,8 17 8,0 6,2 

Пластмаса 29,4 23 14,8 12 23,4 19 29,9 23,2 

Текстилни 11,0 9 1,0 1 0,0 0 2,2 1,7 

Гума 2,6 2 0,2 0 0,6 1 2,4 1,9 

Кожа 10,2 8 0,2 0 0,0 0 2,1 1,6 

Градински 46,4 36 42,4 34 2,4 2 5,6 4,3 

Дървесни 0,0 0 0,3 0 0,0 0 0,8 0,6 

Стъкло 2,4 2 9,8 8 17,1 14 7,6 5,9 

Инертни 3,7 3 8,8 7 1,9 2 10,4 8,1 

Метали 3,7 3 3,4 3 6,1 5 3,5 2,7 

Опасни 0,0 0 1,4 1 1,1 1 1,0 0,8 

Други 8,4 7 20,6 16 29,8 24 33,2 25,7 

ОБЩО 128 100 126 100 125 100 129 100 

Източник: ОПУО на община Неделино 
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Средни стойности за четирите сезона 

Морфологична фракция Община Неделино 

средна стойност за 

четирите сезона, % 

Община Неделино 

средна стойност за 

четирите сезона след 

преизчисляване на 

фракцията други, % 

Хранителни 10,8 13,0 

Хартия и картон 10,2 10,9 

Пластмаса 19,1 19,5 

Текстил 2,8 2,9 

Гума 1,2 1,2 

Кожа 2,4 2,4 

Градински 19,0 20,5 

Дървесни 0,2 0,4 

Стъкло 7,3 8,4 

Инертни 4,9 14,9 

Метали 3,3 5,2 

Опасни 0,7 0,7 

Други 18,1 - 

Общо 100 100 

Източник: ОПУО на община Неделино 

 

Фигура 1. Дял на морфологичните фракции в общия битов отпадък за 2015 г. 

 
Източник: ОПУО на община Неделино 
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Строителни отпадъци 

Образуваните строителни отпадъци на територията на община Неделино са от 

дейности на физически лица вследствие на домашни ремонтни работи, а също и от 

дейността на  юридически лица с предмет на дейност строителство.  

 

Община Неделино не разполага с депо за депониране на строителни отпадъци, 

поради което е необходимо да се предприемат мерки за изграждане на депо за 

строителни отпадъци и/или въвеждане на дейност съвместно със съседни общини за 

изграждане на инсталация за рециклиране на подобни отпадъци. Вариантно решение 

на проблема е обособяване на временна площадка за съхранение. Така съхранените 

строителни отпадъци впоследствие могат да се използват за запълване на негативни 

форми от релефа, рекултивация и запълване на стари мини, за рециклиране и др.  

 

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците на община Неделино от 2013 г. 

дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни маси и строителни 

отпадъци (вкл. и строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи 

ремонти на сгради и съоръжения) е задължение на собственика, инвеститора или 

изпълнителя на дейността при която са формирани. Когато дейностите по третиране 

и транспортиране на тези отпадъци касаят обекти за които се издава разрешение за 

строеж и се открива строителна линия или количеството им надвишава 1 м
3
, 

отговорните лица подават заявление до Кмета на общината за определяне на 

маршрут и мястото за депониране. Въз основа на заявлението Община Неделино 

издава ”Удостоверение за третиране и транспортиране на СО и ЗМ“. 

 

До настоящия момент няма достоверни данни за количествата на строителните 

отпадъци генерирани на територията на Община Неделино. 

 

Утайки от ПСОВ 

В Община Неделино няма изградена пречиствателна станциия за отпадъчни води, 

поради което не се генерират утайки. 

 

Опасни отпадъци от бита 

Опасни отпадъци от сервизна дейност на МПС и бита обхващат разнообразни 

компоненти, свързани с продукти за битова употреба, масла, охладителни течности, 

акумулаторни и други типове батерии, луминисцентни лампи, електронно 

оборудване и техника и други. Разделното събиране на опасните битови отпадъци до 

този момент не е системно, а кампанийно. Поради това голяма част от тях все още се 

изхвърлят в контейнерите съвместно с неопасните битови и се извозват с тях за 

депониране на регионалното депо. 

 

Поради липса на финансов ресурс и малкото количество отпадъци не е 

целесъобразно да бъде изграден център за временно съхранение на опасни отпадъци 

от домакинствата. Организирането на третирането на тези отпадъци не е по силите 

на община като Неделино. Необходимо е осигуряване на възможности за разделно 

събиране и транспортиране на този тип отпадъци в рамките на Регионалното 

сдружение на общините. За постигането на тази цел общината би могла да използва 

възможността да използва събирането на опасните отпадъци от бита при източника 

на образуване със специализиран автомобил. Ефективност на разделно събиране 

чрез мобилен събирателен пункт може да се постигне чрез стимулиране на 

населението и мащабна разяснителна кампания и инициативи вкл. в учебните 
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заведения и неправителствените организации. Мобилният събирателен събирателен 

пункт с монтирани подходящи съдове за различните видове опасни отпадъци от 

домакинствата по определен график обслужва всички райони на общината и следва 

да отговаря на изискванията за превоз на опасни отпадъци по пътищата. 

 

С изключение на отработените масла в общината няма практика за организирано 

събиране и предаване за последващо третиране на опасни отпадъци от бита. Няма 

сключени договори за предоставяне на тези дейности на лицензирани за целта 

организации по оползотворяване или фирми, поради липса на интерес от тяхна 

страна. Това се отнася за негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА), 

излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезлите 

от употреба пневматични гуми (ИУПГ), излезли от употреба моторни превозни 

средства (ИУМПС), негодни лекарства, бои, разтворители, лакове, луминисцентни 

лампи и др.  

 

На територията на Община Неделино няма складове и помещения, в които  

 се съхраняват негодни за употреба пестициди. 

 

Необходими са мерки за информиране на населението за опасностите за околната 

среда, свързани с опасните отпадъци от бита и повишаване на обществената 

заинтересованост за по-широко участие в организираните мероприятия за събиране 

и предаване на тези отпадъци от страна на домакинствата. 

 

Медицински отпадъци 

На територията на Община Неделино има 6 лекарски кабинета и една клинична 

лаборатория, от които - два стоматологични кабинета и четири лекарски практики. 

Медицинските отпадъци се събират и съхраняват без да се третират на територията 

им. Лабораторията и медицинските кабинети имат сключен договор и предават 

медицинските отпадъци на „РАМУС МЕДИКАЛ” ЕООД, гр. София. Дружеството 

притежава регистрационен документ №12_РД_1392-00/12.08.2015 г за 

транспортиране (събиране и транспортиране) по чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от ЗУО (ДВ, бр. 

53/13.07.2012 г.) издаден от директора на РИОСВ София. 

 

Производствени отпадъци 

Предаването и приемането на производствените отпадъци (неопасните отпадъци и 

тези с характер на битови отпадъци) се депонират на "Регионално депо за неопасни 

отпадъци“ в гр. Мадан.  

 

Основните проблеми при третиране на производствените отпадъци са свързани с:  

 липсата на съоръжения за третиране на някои видове отпадъци – напр. 

рециклиране на текстилни отпадъци, което води до смесването им с битовите 

отпадъци и невъзможност за отчитане на количествата им;  

  

 депониране на голяма част от производствените отпадъци в депото за неопасни 

отпадъци, което води до по-бързото изчерпване на капацитета на регионалното 

депо. 

 

В общината няма действащ пункт за събиране на картон и хартия, черни и цветни 

метали, пластмаси и др., поради което общината не разполага с данни за 

количествата им, което затруднява изпълнението на целите за рециклиране на 
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битови отпадъци. 

 
 

Събиране и транспортиране на битови отпадъци: 

Дейностите по събиране, включително разделно и транспортиране на 

битовите отпадъци  се извършват от общинска структура – дейност „Чистота”. 

Действащата система за организацията и изпълнението на дейностите по 

събиране и транспортиране на битови отпадъци е смесена система:  

Системата за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци е 

осигурена с необходимата инфраструктура и функционира добре, като в нея е 

обхванато цялото население на общината. 

  Съдовете за временно съхраняване на битовите отпадъци са разпределени по 

утвърдена схема, за всички населени места в общината. Общият брой в употреба на   

контейнери «Бобър» с вместимост 1 100л е 202 бр. и кофи тип «Мева» с вместимост 

110л - 408 бр. 

.  През 2019 год. не са закупени  нови съдове за битови отпадъци, с които да се  

подменят амортизираните и излезли от употреба такива.  

През отчетният период не е закупувана допълнителна специализирана 

техника. Събирането и транспортирането на битовите отпадъци се извършва от 

съществуващата техника - специализиран автомобил, марка МАН СА 3018 МА и  

специализиран автомобил, марка МАН СВ 0653 КС.  

С цел създаване на по-добра организация за събиране на отпадъците, 

маршрутните графици на специализираната техника се актуализират периодично, 

което бе извършено и през 2019 г. 

Обезвреждане /депониране/ на регионално депо за неопасни битови 

отпадъци: 

Обезвреждането на смесените битови отпадъци от Община Неделино  е на 

регионален принцип. Съгласно Националната програма за управление дейностите по 

отпадъци (НПУДО), Регионалното депо в гр.Мадан е предвидено да обслужва 

общините – Мадан, Златоград и Неделино. През 2010 година е създадено Регионално 

сдружение за управление на отпадъците за общините Мадан, Златоград и Неделино. 

Регионалният подход за решаване на общите проблеми, свързани с 

управлението на отпадъците, дава възможност на трите общини Мадан (водеща), 

Златоград и Неделино да определят една дългосрочна  политика в областта на 

управление на отпадъците. Изпълнението на изведените приоритети налагат 

предприемане на действия за оптимизиране на съществуващите системи за събиране 

и транспортиране на битовите отпадъци така, че в трите общини да се създадат 

условия за въвеждане на разделното им събиране по отпадъчни потоци.  

В тази връзка Регионалното сдружение успешно разработи и кандидатства, по 

приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“ 
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с проект „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци за общините Мадан, Златоград и 

Неделино. Проектът е одобрен с обща стойност 9 039 369лв, в т. ч. 6 764 996лв. 

безвъзмездна помощ от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния 

бюджет на РБ и 2 274 374лв.- съфинансиране от Бенефициента. Крайният срок на 

изпълнение е 20 октомври 2020 год.  

.  

През отчетния период смесените битови отпадъци, събирани на територията 

на общината не се преработват, преди крайното им обезвреждане. Единственият 

метод на обезвреждане, който се прилага, е депонирането им на Регионално депо за 

твърди битови отпадъци.  

Количеството депонирани битови отпадъци от Община Неделино за 2019 год. 

е  1 202 тона. 

 Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места: 

Дейност „Чистота” извършва дейностите по поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване, в т.ч. миене на  улиците, метене на улици, 

тротоари и паркове, почистване на наноси, почистване на дъждоприемни шахти и 

водостоци, почистване на нерегламентирани сметища. Почистващата техника, с 

която разполагаме е специализирана машина БОБКАТ 702370. 

 Извършване на периодични информационни кампании за 

предотвратяване образуването на отпадъци: 

С цел осъществяване на превантивна дейност, Община Неделино текущо 

напомня на жителите на общината за задълженията, които имат по отношение 

управление на отпадъците. Провеждани са информационни кампании, с цел 

популяризиране на ползите от предотвратяване и намаляване количеството на 

отпадъците,  от отговорно отношение към съществуващата система за управление на 

отпадъците, вкл. разделно събиране  на отпадъците и недопускане на 

нерегламентираното им обезвреждане. 

 

  Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци, намаляване и предотвратяване на риска от 

депонирането на отпадъци:  

Разделното събиране на отпадъци е важна част от цялостното управление на 

битовите отпадъци в Община Неделино. Пълното обхващане на потоците отпадъци и 

определяне на състава им   е изключително важно, както за изпълнението на целите 

за намаляване на количествата на депонираните отпадъци и оползотворяване на 

рециклируемите отпадъци,  като полезни суровини, така и за  набиране на 

информация за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за  управление на 

отпадъците и чл. 8, ал. 1 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. 

Основна предпоставка за адекватно определяне на състава на битовите 

отпадъци е правилното дефиниране и оценка на различните отпадъчни потоци на 
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територията на общината, а също и определянето на тяхната тежест по отношение на 

общото количество образувани отпадъци.  

В тази връзка, за периода 2015-2016 год. е извършено проучване за 

определяне на количествения и морфологичен състав на отпадъците в Община 

Неделино. Изготвеният аналаз има важно значение за прецизиране на количествата 

по потоци битови отпадъци, вземане на важни управленски решения и отчитане 

изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. 

Съгласно чл. 19, ал.3, т.10 от ЗУО, Кмета на общината има задължението да 

организира разделно събиране на битови биоразградими отпадъци.  

Данните от извършения морфологичен анализ показват, че голям дял от 

битовите отпадъци от домакинствата в Община Неделино се състои от 

биоразградими отпадъци.  

Дейността компостиране на биоразградими отпадъци, все още не е застъпена 

в Община Неделино. Общината не разполага с инсталации за оползотворяване на 

биоразградими и биоотпадъци. С реализиране на регионалния проект „Изграждане 

на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови 

отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино”, ще се постигне намаляване на 

количеството депонирани битови отпадъци, чрез осигуряване на допълнителен 

капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за 

разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или 

биоразградими отпадъци. 

Компостирането е най-практичният и удобен начин да се третират 

биоразградимите отпадъци в райони с еднофамилни къщи. Компостирането, което е 

собствения начин на природата за рециклиране, представлява контролирано 

разграждане на органични материали като листа, клонки, окосена трева и растителни 

хранителни отпадъци. Компостът е продукт за подобряване на почвата, който е 

резултат от правилното компостиране. 

Съгласно Закона за управление на отпадъците, Община Неделино има пряк 

ангажимент към строителните отпадъци в малки количества, генерирани от 

ремонтните дейности  на домакинствата. 

В Наредбата за управление на отпадъците е определена организацията и 

управлението на дейностите по третиране на строителни отпадъци и излишни земни 

маси на територията на Община Неделино.  

Така установената практика за разделното събиране на отпадъците в 

общината, включително и на биоразградими и строителни отпадъци, цели 

намаляване общия обем отпадък, увеличаване на количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането 

на отпадъци. Постигат се и други положителни резултати като намаляване разходите 

за третиране и удължаване живота на Регионалното депо. 

Въпреки, че депонирането на отпадъците е на най-ниското ниво в йерархията 

на управление на отпадъците, все още не може напълно да се предотврати 

депониране на тези, които подлежат на оползотворяне или рециклиране. Ето защо, 

част от усилията на Община Неделино за подобряване на екологичното състоянието 

на околната среда и през 2019 г., бяха насочени към управление и предотвратяване 

на риска от депонираните отпадъци, което засега не се постига. 
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 Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста 

и безопасна околна среда  

Част от мерките в Програмата за управление на отпадъците в Община 

Неделино, които изпълнявахме през 2019 год., спазвайки йерархията на управление 

на битовите отпадъци (предотвратяване на отпадъците, увеличаване на 

рециклираните и оползотворени биоразградими и рециклируеми отпадъци от хартия 

и картон, метал, пластмаса и стъкло и др.), както и на строителните отпадъци, имат 

едновременно принос за чиста околна среда в общината. 

За реализиране както на общинската политика, така и на регионалната и 

националната политика, по отношение на управление на отпадъците, през 2013 г., е 

разработена и одобрена детайлна и в съответствие с изискванията общинска Наредба 

за управление на отпадъците, като местна нормативна предпоставка, за рязко 

подобряване на управлението на отпадъците в Община Неделино. Поради 

непрекъснатите промени в Закона за управление на отпадъците и други нормативни 

документи в областта на опазване на околната среда и изтичане срока на действие на 

настоящата наредба, през 2020 година предстои приемане на нова Наредбата за 

управление на отпадъците действаща на територията на община Неделино.   

Специфичните цели на местната власт, ще намерят пряко отражение в новата  

наредба и ще са пряко свързани с предотвратяване и/или намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, чрез: 

- Регламентиране на условията и реда за изхвърляне, събиране, включително 

разделяне, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на 

битови, строителни и производствени отпадъци, включително биоотпадъци, опасни 

битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на общината;  

            - Определяне на задълженията и отговорностите на задължените лица – 

домакинства, еднолични търговци и юридически лица, вкл. търговски обекти, 

производствени и стопански субекти, медицински практики, училища, 

административни сгради и други обекти, разположени на територията на Община 

Неделино по отношение управление на отпадъците; 

- Регламентиране на реда и условията, при които да бъдат сключвани 

договори за разделно събиране на отпадъци на територията на Община Неделино. 

- Регламентиране на реда, по който общината да получава информация от 

еднолични търговци и юридически лица, които извършват дейност с отпадъци на 

територията на общината, с цел получаване на достоверни данни за количествата и 

видовете разделно събрани отпадъци. 

Осъществяването на ефективен контрол върху спазване на изискванията за 

екологосъобразно управление на отпадъците, което се извършва от длъжностни лица 

в ОбА Неделино, определени, съгласно Заповед на Кмета на Община Неделино.  

През отчетния период е извършван постоянен контрол за  предотвратяване 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, изгаряне 

или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците на територията на 

общината. За констатираните нарушения от известен нарушител, се връчваха 
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предписания, със срок и указания за почистването им. В случаите когато 

нарушителите са неизвестни, замърсените площи се почистваха от екипа в дейност 

„Чистота” и хора по временна заетост. През този период са почистени около 25 броя 

нерегламентирани сметища, включително речните корита и сервитутите на 

общинските пътища. 

 

 Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор 

при прилагане йерархията за управление на отпадъците.  

  За постигане на оптимален баланс между участниците в управление на 

отпадъците е важно вземането на правилни решения, чрез непрекъснат диалог, както 

и осъществяване на мерките, предвидени в общинската програма. 

  Предприетите действия в тази насока, през 2019 год., са : 

1. Ангажиране на местната общност в обществени обсъждания на  тема 

екологосъобразно управление на отпадъците в Община Неделино. Привличането на 

населението, неправителствени организации и на заинтересованите лица в процесите 

на вземане на решения, относно въпросите по управление на отпадъците, 

включително за начина на определяне на „Такса битови отпадъци" и отчитането на 

изразходваните средства; 

2. Мотивиране на гражданското общество за разделно събиране на 

отпадъците, на мястото на образуване  (у дома), чрез разяснителни  кампании;  

3. Извършване на периодични информационни кампании ориентирани най-

вече към намаляване на образуването на битови отпадъци, както и за  

повишаване на общественото съзнание за промяна в поведението на 

населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с 

генерирането и неконтролираното обезвреждане на отпадъците и 

възникването на нерегламентирани сметища.  

  И през 2019 г. е спазена традицията в общината, за  организиране на ежегодни 

общински кампании за почистване, както и участие на обществеността в 

доброволческата инициатива „Да почистим България заедно”. 

 

За постигане на основните цели, заложени в Програмата за управление на 

отпадъците, и за в бъдеще Община Неделино ще продължи целенасоченото 

изпълнение на предвидените в нея мерки, за екологосъобразно управление на 

отпадъци. 

 

Годишният отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в 

Община Неделино, за 2019 год. е приет с Решение №…………………………………… на 

Общински съвет Неделино. 


