
Приложение №8. Анализ на информирането на обществеността по 

въпросите на управление на отпадъците 
Предмет на този анализ е информационната политика на общините в региона във връзка с 

регионалната система за управление на отпадъците. 

Анализът се концентрира върху това дали и как общините членки информират населението за 

целта, обхвата и задачите на регионалната система за управление на отпадъците, както и за 

услугите за отпадъци, предоставяни чрез регионалната система. Основният източник на 

необходимата информация са общините членки на РСУО. 

Община Айтос 

Съгласно Национален план за управление на отпадъците 2014 - 2020 г., включените в Програмата 

мерки са свързани с повишаване на информираността и мотивацията на различните социални 

групи и на бизнес организациите, което е от критична важност за подобряване на резултатите при 

управлението на отпадъците.  

Настоящата програма предвижда разширяване на обхвата на информационните дейности за 

обществеността и бизнеса, дейности, които традиционно се подценяват от компетентните 

институции.  

Важна предпоставка за постигане на заложената цел са и част от предприетите до момента мерки, 

като провеждането на ежегодни национални кампании за почистване от отпадъци чрез участие на 

доброволци от цялата страна, ежегодният конкурс за общини „За чиста околна среда”, 

регулярните информационни кампании на организациите по оползотворяване.  

Предлаганата програма от мерки (НПУО 2014-2020) има за цел да подпомогне субординацията 

между отделните дейности, така че да се извлече синергичен ефект и подобряване на общата 

ефективност от тях. Ето защо част от мерките в програмата са насочени към осигуряване на 

устойчивост и допълняемост не само на национално, но и на общинско ниво. Поради тази 

причина мерки като:  

 разработване и прилагане на дългосрочна национална комуникационна стратегия за 

управление на отпадъците; 

 промяна в нормативната уредба, която вменява като задължение за общините да 

провеждат регулярни информационни кампании и да включват в общинските програми за 

управление на отпадъците мерки за информиране на обществеността и бизнеса, следва да 

се разглеждат като взаимообвързани и целящи постигане на максимален ефект от усилията 

на национално и местно равнище.  

Друга група мерки, като:  

 провеждането на национално представителни социологически проучвания за проучване 

мнението и нагласите на гражданите;  

 осъществяването на консултациите с обществеността на местно ниво при разработването 

на общински програми за управление на отпадъците и др., имат за цел отчитането на 

мнението на хората и бизнеса и прякото им привличане в процеса на вземане на 

управленски решения.  



Освен мерките насочени пряко в двете основни направления – информиране и включване на 

обществеността при вземане на управленски решения в областта на управление на отпадъците, в 

програма са включени и редица мерки, които имат по-конкретна насоченост и произтичат от 

откритите празноти в управлението на отпадъците и тяхното преодоляване чрез провеждането на 

тематични информационни и доброволчески кампании, предоставянето на информация от НСИ за 

битовите отпадъци по общини и др.  

Програмата за подобряване информираността и участието на населението и бизнеса относно 

дейностите по управление на отпадъците има изключително значение за общото подобряване на 

управлението на отпадъците и на практика подпомага, всички останали Програми от НПУО 2014–

2020 г. чрез повдигане на съзнанието и използването на субективния фактор за подобряване 

резултатите от дейностите по управление на отпадъците. 

Същевременно редица мерки, включени в други програми от НПУО 2014-2020 г. също 

допринасят за постигането на целта за превръщане на обществеността в ключов фактор при 

прилагане йерархията на управление на отпадъците. Мерки като публикуването на интернет 

страниците на общините на информация за местоположението, вида и условията за предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата и юридическите лица, провеждането на обучителни 

програми за бизнеса за предотвратяване на отпадъците и ефективното им използване като ресурс, 

създаване на интернет платформи за обмен на добри бизнес практики и др. са мерки, които 

спокойно биха могли да се включат в Програмата за "Подобряване информираността и участието 

на населението и бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците", но с цел 

консистентност на отделните дейности и по тясната им обвръзка с постигане на зададените цели 

същите са включени в съответните програми от НПУО 2014 – 2020 г. Такава практика съществува 

от години в работата на общината по изпълнение на мерките за информираност на населението. 

По надолу са дадени някои от качените на сайта й съобщения: 

През 2015г. община Айтос е публикувала на интернет страницата си информация, чрез която 

обществеността на община Айтос е информирана за местоположението на мероприятия по 

почистване на зони и обекти: 

На 10 май 2015 г.- Почистване на градски зони: 

 „Емировски квартал”, междублоково пространство „Хаджи Димитър”, квартал 

„Странджа”. 

На 17 май 2015 г.- Почистване на зони за отдих и спорт: 

 Парк „Славеева река, стадион, спортна зала (ученици от СОУ „Христо Ботев”), терена над 

„Автогара”, почистване двора на СОУ „Н. Й. Вапцаров” (ученици от училището). 

На 31 май 2015 г.- Почистване на детски площадки: 

 Детски площадки в парк „Славеева река”, ул. „Славянска” (зад блоковете). 

На 7 юни 2015 г.- Почистване на природни паркове и защитени зони: 

 Почистване около местностите „Трите братя” и „Казаните”. 

На 27 юни 2015 г.- Почистване на водоеми и реки: 

 Почистване на Славеева река. 



С призив, че колкото повече айтоски доброволци се включат в инициативата, толкова по-чисти и 

приветливи ще бъдат през това лято Айтос и околностите му. 

През последните години община Айтос обявява чрез сайта си, за провеждане на кампанията „Да 

изчистим България за един ден”  

На 10.11.2008 г. чрез сайта на община Айтос е подадена информация на населението за Съвместна 

информационна кампания : 

Повече от 100 кг. опаковки бяха събрани разделно само за час в центъра на Айтос. Там се състоя 

образователния спектакъл от кампанията на ЕКОПАК «Бъди модерен! Събирай разделно!» и 

първото по рода си екологично роуд-шоу. Жителите на града носеха специално за събитието 

празни опаковки от хартия, пластмаса, метал и стъкло, с които препълниха за минути трите 

цветни контейнера от мобилния ЕКОПАК-пункт. Наложи се контейнерите да бъдат извозени и да 

бъдат доставени нови празни контейнери, което се случва за първи път от началото на кампанията 

през м. Май 2008 г. Община Айтос е една от 95-те общини-партьнори на ЕКОПАК, включени в 

образователната кампания «Бъди модерен! Събирай разделно!». Пътуващият екип събра малки и 

големи на весел образователен спектакъл с много игри, викторини, награди и изненади. Всеки, 

който носеше празни опаковки и ги изхвърляше в мобилния ЕКОПАК пункт, получаваше 

подарък-изненада, а всички присъстващи участваха в томбола за голямата награда - контейнер за 

разделно събиране у дома.  

През 2015 г.след участие в Национална кампания „Чиста околна среда 2015 г. и обявен конкурс” 

Обичам природата и аз участвам” Зап № РД-174/ 17.03.2015 г. на МОСВ, община Айтос – област 

Бургас спечели награда за почистване, озеленяване и създаване на зона за спорт и отдих на 

общински терен в село Лясково (ЧОС-150162 / 09.02.2015) 

Община Айтос има сключен е договор с „Екоколект” АД от 01.12.2011 г. за срок от пет години. 

На 30.03.2014 г. е сключен Анекс № 1 към Договор за сътрудничество от 01.12.2011 г. между 

Община Айтос и „Екоколект” АД за спазване на задължението съгласно чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО.  

„Екоколект” АД приема да се грижи за рециклирането/оползотворяването на потоците отпадъчни 

материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, попаднали в елементите част от 

изградената система за разделно събиране. От системата за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки (РСОО) са обхванати: гр. Айтос, с. Мъглен, с. Карагеоргиево и с. Тополица. Системата 

за РСОО се състои от два вида контейнери в точка: жълти, пластмасови, тип „Бобър”, с плоски 

капаци, с обем 1100 л – за хартиени и картонени, пластмасови и метални опаковки и зелени, 

пластмасови, тип „Иглу”, с обем 1180 л и 1500 л – за стъклени опаковки. 

ЕКОКОЛЕКТ АД организира и въвежда системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

от комбиниран тип – контейнери и чували. Системата за събиране чрез контейнери се състои от 

два специализирани пластмасови контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки – 

модификация тип „Бобър” с обем 1,1м
3
 и модификация тип „Иглу” с обем 1,2м

3
, като цветовото 

им обозначение е жълто – за събиране на картонени, пластмасови и метални опаковки и зелено – 

за събиране на отпадъци от опаковки от стъкло. Контейнерите са разположени по точки, състоящи 

се от два броя контейнера – жълт и зелен. Разположението на точките е съобразено с 

местонахождението на по-големите административни центрове, обществени сгради, училища и 

др. 



Чувалите са със същите цветове, предназначение и съответна маркировка като контейнерите и са 

предназначени за обслужване на домакинствата от по-малките населени места. 

I. Жълтият контейнер е предназначен за събиране на чисти опаковки от хартия, пластмаса 

и метал, в това число: 

 Хартиени и картонени опаковки, картон (хартиени чували, в които се съхранява прахова 

консистенция), кашони от велпапе, опаковъчна хартия (амбалажна хартия) и др. Кашоните 

и кутиите се разглобяват и сгъват. Отстраняват се всички „чужди” тела като тиксо, 

стиропор, пластмасови подложки, въжета, жици и дърво; 

 Офис хартия, картички, вестници, списания, каталози, книги, тетрадки, рекламни 

брошури, календари и др. Отстраняват се пружини, спирали и телчета, както и всякакви 

мостри и други продукти, приложени към списанията; 

 Бутилки от минерална вода, безалкохолни напитки, бира и др. Отстраняват се капачките и 

бутилките се смачкват с цел заемане на по-малко пространство в контейнера; 

 Опаковки от козметични продукти; 

 Найлон (отстранява се тиксото), полиетиленови торбички, опаковъчно полиетиленово 

фолио; 

 Полиетиленовите торби и опаковъчното фолио се привеждат във възможно най-малък 

обем; 

 Пластмасови туби, съдържали водоразтворими материали; 

 Алуминиеви кенове от напитки, консервени кутии, алуминиево фолио; 

 Опаковките се изпразват от хранителни остатъци и се изплакват. 

В жълтия контейнер НЕ се изхвърлят 

 Замърсени хартиени опаковки; 

 Тоалетна хартия, салфетки, памперси и други санитарни материали; 

 Хранителни, битови и строителни отпадъци, в т.ч. дърво; 

 Материали, замърсени с вредни и опасни вещества, опаковки от химически продукти; 

 Домакински електроуреди, части от тях, батерии и др.; 

 Опаковки от бои, лакове, машинни и автомобилни масла. 

II. Зеленият контейнер е предназначен за събиране на чисти опаковки от стъкло, в това 

число 

 Стъклени бутилки, буркани; 

 Опаковките се изпразват от хранителни остатъци и се изплакват. 

В зеления контейнер НЕ се изхвърлят: 

 Керамични чаши, огледала, съдове от огнеупорно или оловно стъкло (тави, тенджери, 

кани и др.), епруветки, електрически крушки и луминесцентни лампи; 

 Материали, замърсени с вредни и опасни вещества; 

 Прозоречно стъкло. 

Нормативни актове, регулиращи дейността по оползотворяване на отпадъците от опаковки: 

 Закон за управление на отпадъците; 

 Закон за опазване на околната среда; 
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 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковките; 

 Наредба №3 от 10.04.2004 за класификация на отпадъците; 

 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова гама и за продукти 

след употребата им. 

Цели, които Дружеството изпълнява: 

 Да налага новаторско мислене и висококачествени технологии за ефективно и 

икономически изгодно събиране и рециклиране на декларираните от нашите клиенти 

количества, както и за обслужване на своите клиенти; 

 Да изгради ефективна система за разделно събиране, обхващаща над 1 милион жители 

чрез налагане на по-практичния двуцветен модел на контейнери за разделно събиране; 

 Клиентите да получават пълно съдействие от експертите на ЕКОКОЛЕКТ относно новите 

изисквания към фирмите, свързани с образуваните от тях отпадъци, попълване на 

документация, включително и вътрешно-фирмена спецификация и годишни отчети; 

 Да популяризира разделното събиране и облагородяване на районите, в които 

организацията  е изградила системи за разделно събиране; 

 Коректност, прозрачност и отговорност при изпълнение на ангажиментите към клиентите 

си. 

Таблица 1: Цели на изпълнение 

Стратегическа цел Превръщане на обществеността в община Айтос във ключов фактор при 

прилагане йерархията на управление на отпадъците 

Оперативна цел Подобряване информираността и участието на населението и бизнеса от 

общината относно дейностите по управление на отпадъците 

http://www.ecocollect.bg/ecocollect_docs/ecocollect-doc-bg-3.pdf
http://www.ecocollect.bg/normativna-uredba
http://www.ecocollect.bg/normativna-uredba
http://www.ecocollect.bg/normativna-uredba


Мерки за изпълнение: Създаване необходимата организация за изпълнение на мерките от 

Националната комуникационна стратегия за управление на отпадъците 

 въвеждане на задължение за общината за провеждане на 

информационни кампании, свързани с управление на отпадъците. 

 провеждане на консултации с обществеността и други 

заинтересовани страни в процеса на разработване н общинските 

програми за управление на отпадъците. 

 провеждане на информационни кампании за разделно събиране и 

подобряване на управлението на битовите отпадъци като ресурси в 

съответствие с мерките, предвидени в общинската програма за 

управление на отпадъците 

 участие на населението от общината в националната кампания на 

МОСВ "За чиста околна среда" 

 публикуване от общината на "зелен" телефон и е-мейл адрес, на 

който гражданите да могат да подават сигнали за нарушения на 

нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения 

за подобрения на политиките по отпадъците. 

 

Община Бургас 

Съгласно чл. 20, ал. 1 и ал. 4, т. 4 от ЗУО, кметовете на общините изпълняват задълженията си за 

участие в системите за разделно събиране с договори, които сключват с различни организации за 

оползотворяване на отпадъците и юридически лица, като в тези договори се уреждат задълженията 

за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата 

за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с 

обществеността. Изпълнението на тези дейности е ключово за постигане на висока степен на 

разделяне на отпадъците и високо качество на събраните рециклируеми отпадъци, съответно за 

постигане на целите за рециклиране и оползотворяване по Закона за управление на отпадъците.  

Европейското и национално екологично право въведоха изискванията за спазване на принципите 

за „отговорност на производителя“ и „замърсителят плаща“, т.е. тези, които образуват или 

допринасят за образуването на отпадъци, да покриват пълните разходи за своите действия. 

Обвързването на такса битови отпадъци с количествата генерирани и разделно събрани за 

рециклиране отпадъци ще допринесе за промяна на нагласите, но това не е достатъчно. 

Необходимо е да се извърви пътя от възприемането на отпадъците като „боклук“, който трябва да 

скрием в депото, към разбирането, че отпадъците са ресурс. Изключително важно е познаването на 

йерархията в управление на отпадъците, която започва с предотвратяването на отпадъците; 

преминава през повторна употреба като продукт; оползотворяване като материал или енергия и 

едва когато са изчерпани всички възможности за повторното им участие в икономическия цикъл - 

обезвреждането им в депа. Най-добрата политика е тази на „нулеви“ отпадъци, но за нейното 

реализиране са необходими системни, целенасочени действия и работа с населението и бизнеса. 

Провеждане на тематични кампании  



Пoпуляризиранeтo на различни практичeски дeйствия сe извършва чрeз съoтвeтни многогодишни 

тематични кампании в срeдствата за масoва инфoрмация или по други канали за различни 

възрастови и социални групи. Тези ежегодни тематични кампании се разписват в календар на 

кампаниите, така че да се създаде целогодишна система за информиране. Календарът на 

кампаниите може да бъде качван на сайта на общината в началото на всяка следваща година, като 

може да е съобразен и с останалите екологични кампании, които Дирекция „Околна среда” 

ежегодно провежда, като например: Пролетно почистване, Международен Ден на Земята/Часът на 

Земята, Да почистим България; Международен ден Да почистим Европа; Дни на екологията; 

Европейска седмица за намаляване на отпадъците и др. Препоръчително е да се въведат 

индивидуални награди на  домакинство и/или колективни стимули / награди за райони, населени 

места или отделни квартали с постижения в повторната употреба на вещи и в областта на 

разделното събиране на отпадъците. 

Тематична кампания за предотвратяване на отпадъците 

Цeлта на тази кампания e пoтрeбитeлят да e в състoяниe да взeма инфoрмиранo рeшeниe, например 

oтнoснo предотвратяване на отпадъците още при пазаруванe или при извършванe на eжeднeвнитe 

дeйнoсти в дoмакинствoтo. Тази кампания се организира съвместно с търговски вериги, които 

имат утвърдени практики в тази посока.  

Тематична кампания за повторна употреба на отпадъците като продукт 

Целта на тази кампания е да представи и популяризира изградените в общината Логистичен 

център за строителни материали втора употреба и Обществен център/Шоурум за 

размяна/продажба на вещи втора употреба, както и интернетстраниците на тези центрове. Тази 

кампания  се организира съвместно със Строителната камара в Бургас, както и с местни 

обединения на малки фирми и еднолични търговци, извършващи поправки и ремонти на различни 

групи вещи. Препоръчително е въвеждането на годишни индивидуални стимули /награди за лица/, 

домакинства и фирми, осигурили най-големи количества строителни материали втора употреба в 

Логистичния център. 

Тематична кампания за разделно събиране на рециклируемите отпадъци  

Целта на тази кампания е отново да се подчертаят ползите от рециклирането на масово 

разпространените отпадъци, защото въпреки че към момента по тази тема се правят най-много 

кампании, процентът на събраните отпадъци за рециклиране остава нисък. Обявявенато на ден на 

открити врати за посещение на инсталацията за сепариране на отпадъците на регионалното депо 

Братово-Запад също могат да допринесат за повишаване на съзнанието на населението за 

важността на разделното събиране на рециклируемите отпадъци. Тази кампания трябва да се 

реализира от Организациите за оползотворяване на специфичните видове отпадъци с подкрепата 

на общината – предвидена е да се осъществи по Подпрограма 2. Специално внимание следва да се 

обърне на Мобилните центрове за рециклиране на отпадъци в Община Бургас, които са първият 

подобен опит в страната и за сега показват отлично приемане от страна на населението. 

Препоръчително е въвеждането на колективни стимули / награди за райони, населени места или 

отделни квартали предали най-големи количества рециклируеми материали в мобилните центрове. 

При инсталиране на подземни контейнери в Централна градска част би следвало 

информационната кампания да популяризира и техните възможности 



Тематична кампания за разделно събиране на органичната (мокра) фракция от битовите 

отпадъци 

Тази кампания е изключително важна и тя  съпътства въвеждането на системата за разделно 

събиране на органичната фракция при изграждането на анаеробна инсталация за сухо 

ферментиране на биоотпадъците. Особено внимание следва да се обръща на факта, че 

ополотворяване на органичната (мокра) фракция от битовите отпадъци, води до редуциране на 

емисиите на метангаз и с това допринася за смекчаването на климатичните промени. Желателно е 

ежегодно провеждане на кампанията с оглед необходимостта от включване в нея на поне 60% от 

домакинствата в общината. Възможно е организирането на  място на изградената анаеробна 

инсталация за добиване на представа какво се случва с биоотпадъците, които са събрани разделно. 

Също така е важно да се информира населението, че разделното събиране и оползотворяване на 

отпадъците означава намаляване на разходите за тяхното предварително третиране и обезвреждане 

и съответно води до намаляване на размера на такса битови отпадъци. Възможно е организиране 

на ежегодна награда за квартал/район събрал най-големи количества биоотпадъци разделно. 

Тематична кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от бита 

Тази кампания  се организира съвместно с организации за оползотворяване на НУБА, ИУЕЕО, 

ИУМПС и др. като се обръща особено внимание на рисковете за околната среда от постъпването 

им в смесените отпадъдци. 

Тематично обучение за разделно събиране на масово разпространени отпадъци за 

възпитатели от детски градини и учители oт 1 дo 12 клас  

Цeлта на oбучeниeтo e прeпoдаватeлитe да са в състoяниe да прeпoдават на дeцата придoбититe 

знания за пoлoжитeлнoтo влияниe на предотвратяването на отпадъците и тяхното рециклиране. 

Както и да са в състояние да организират в съответните учебни заведения на вътрешни системи за 

разделно събиране на масово разпространени отпадъци. Това обучение следва да се организира с 

организациите за оползотворяване на различните потоци отпадъци. Препоръчително е 

въвеждането на годишни колективни стимули/награди за училища и детски градини събрали 

разделно най-големи количества рециклируеми отпадъци. 

Интерактивни обучения на домакинствата за разделяне на биоотпадъка при източника 

Тези обучения следва да се извършват на място, по квартали и клубове с демонстриране на 

видовете отпадъци, които следва да се отделят. Препоръчително е провеждането на различни игри 

и състезания между домакинства като например „Най-вкусно ястие с най-малко отпадъци“ или 

„Повече от по-малко“ и други аналогични, осигуряващи участието на цялото семейство по един 

приятен и полезен начин.  

Публикуване на актуална информация за отпадъците и управлението им на интернет 

страницата на общината  

Тази мярка е важна за да дава представа на населението какви са целите за рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците, които общината следва да постигне и какви са реалните 

резултати. Подобна информация много лесно би се получавала с въвеждането на Общинска 

информационна система за управление на отпадъците и при включване в системата на всички 



обекти приемащи за съхранение/третиране на отпадъци на територията на община Бургас би могла 

да отчита буквално всяка седмица напредъкът в изпълнението на целите.   

Община Камено 

Основно информиране на обществеността се извършва от общинската администрация чрез 

провеждане на срещи, целящи разясняване на екологични проблеми на общината, основно в 

сферата на управление на отпадъците. С цел преодоляване на редица социални и институционални 

бариери, по пътя на обмена на информация и търсенето на консенсус при изпълнението на 

предвидените в настоящата Програма мерки се подчертава изключителната необходимост от 

активен диалог между общинската администрация и всички участници в управлението на 

отпадъците.  

Предвидените кампании за повишаване на общественото съзнание и консултации с участниците за 

дейностите по управление на отпадъците ще способстват намирането на правилни решения при 

прилагане на настоящата програма. Чрез активен диалог с промишления и частния сектор, 

работещ в сферата на управление на отпадъци ще бъде постигнат обмен на информация и 

трансфер на ноу-хау за подобряване на ефективността на управлението на отпадъците.  

За положителното осъществяване на заложените цели и мерки от изключителна важност е 

осъществуването на диалог с частния сектор, работещ в сферата на управление на отпадъци. От 

първостепенно значение е:  

 редовното предоставяне на информация на населението и индустрията и привличането им 

в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците; 

 организирането на курсове за обучение по управление на отпадъците, насочени към 

частния сектор;  

 въвеждането на системи за управление на околната среда и схеми за одит съгласно 

Директива 93/1836/EC за системите за управление и одит на околната среда (EMAS) и ISO 

14001:2008 „Система за управление на околната среда”;  

 насърчаване на постигането на споразумения с различните промишлени сектори, за сметка 

на директните административни мерки.  

Предвижда се разработване и прилагане на стратегия за комуникация и консултации с всички 

участници в процесите на управление на отпадъците, чрез организиране и провеждане на конкурси 

между общини, училища и неправителствени организации за почистване на замърсени площи, 

както и редовното разпространение на публикации. Това ще способства за повишаване на 

общественото съзнание по въпросите на управление на отпадъците. Чрез публично-частно 

партньорство и сътрудничество с неправителствени организации се предвижда предоставяне на 

екологично обучение в училищата на територията на община Камено, активен диалог и 

привличане на промишлеността при разработването на най-добри екологични практики, 

провеждане на кампании за информиране на обществеността и т.н.  

Чрез публично оповестяване на настоящата Програма за управление на отпадъците, жителите на 

община Камено се информират и привличат в процесите на вземане на решенията, заложени в 

настоящата програма. От първостепенна значимост за живеещите на територията на община 

Камено е информираността и активното участие в начина за определяне на такса “битови 



отпадъци” и получаване на информация за отчет на изразходваните от Общината средства. 

Комуникационните цели с обществеността условно се разделят на две основни категории:  

1. Комуникационна цел за повишаване на общественото съзнание, както и  

2. Комуникационна цел за обучение и комуникация с участниците в дейностите по 

управление на отпадъците.  

Повишаването на общественото съзнание има за дългосрочна цел да постигне промяна в 

поведението на населението чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на 

ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците. Обучението и комуникацията е процес, 

чрез който от една страна се предоставя информация на участниците, а от друга се обменят и 

оценяват идеи и дейности по управлението на отпадъците. Образованието и комуникацията с 

участниците в дейностите по управление на отпадъците се определя като приоритетно за община 

Камено и цели: 

 предоставяне на информация относно политиката по управление на отпадъците; 

 получаване на информация, обратна връзка и подкрепа от участниците в управление на 

отпадъците; 

 подпомагане на формулирането, обсъждането, приемането и прилагането на дейности, 

засягащи финансирането и възстановяването на разходите.  

С цел осигуряване на обществен достъп за активен диалог, настоящата Програма за управление на 

отпадъците се публикува на сайта на Община Камено.  

Общински съвет на Община Камено носи отговорност за контрол на изпълнението на Програмата. 

Ежегодно, в срок до 31 март Кметът на Община Камено информира Общинския съвет за 

изпълнението на програмата през предходната година. 

Община Карнобат 

Разработване и прилагане на информационна система за количеството на приетите опасни 

отпадъци от домакинства в Екопарка на Претоварна станция за отпадъци и отчитането им пред 

Общински съвет – Карнобат. 

Община Карнобат има задължение да организира разделното събиране на следните потоци 

отпадъци от домакинства, които са извън наредбите по чл. 13, ал. 1 и са определени като опасни по 

Наредба №2 за класификация на отпадъците: 

 Негодни за употреба лекарства; 

 Негодни за употреба бои, лакове, мастила и т.н.; 

 Опаковки, образувани след употреба на консумативи, съдържащи опасни вещества и 

абсорбенти, съдържащи опасни вещества; 

 Негодна за употреба козметика; 

 Живачни термометри; 

 Отпадъци от детергенти, разтворители, киселини, основи. 



В съответствие с изискванията на специализираните наредби, Кметовете на общини са задължени 

да организират събирането и на следните видове отпадъци: 

 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.; 

 негодни за употреба батерии и акумулатори; 

 отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

 излезли от употреба гуми; 

 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО); 

Общината има сключен договор с „НУБА Рециклиране” АД за предаване на негодни за употреба 

батерии и акумулатори (НУБА). 

Системата за събиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти изисква да се определят 

местата за събирането им и тези обекти да имат договори с фирма по оползотворяването им. 

Общината ще популяризира определените места за събирането на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти сред обществеността. От годишния доклад за състоянието на околната среда – 

2013 г. на РИОСВ-Бургас е отбелязано, че фирма „ЕПП Ойл" ЕООД, гр. Карнобат, ПЗ, парцел 10, 

кв. 11 има Резервоари за съхраняване на нефтосъдържащи отпадъци.  

Системата за събиране на излезли от употреба гуми отново изисква сключване на договори с 

фирми по оползотворяване и определяне на местата за предаване както и популяризиране сред 

обществеността.  

В случай, че се появят трудности за сключване на договор с фирми по оползотворяване на 

определени потоци отпадъци, Община Карнобат ще разработи и приложи информационна система 

за количеството на приетите опасни отпадъци от домакинства в Екопарка на Претоварна станция 

за отпадъци и отчитането им пред Общински съвет - Карнобат. Местата, където ще се събират 

такива отпадъци биха могли да включват следните дейности: 

 Подаване на заявление за издаване на рег. документ за събиране и транспортиране на 

отпадъци съгласно чл. 78 от ЗУО; 

 Обучение на отговорното лице; 

 Популяризиране на дейността сред жителите; 

 Транспортиране на събраните отпадъци до съответната площадка, за която има 

разрешително; 

 Водене на изискуемата отчетност - книги, годишни отчети. 

Община Несебър 

Основната информираност на населението на Общината е чрез интернет страницата 

http://nessebareco.com/, където има създадена рубрика „Състояние на околната среда". Общината е 

разработила добра система за информираност, като голяма част от извършваните дейности се 

публикува. 

Информация за управление на отпадъците в общината се разпространява и чрез публикуване на 

съобщения на информационното табло в центъра за административно обслужване, както и при 



необходимост в местните вестници. Общината е наложила през годините няколко кампании сред 

насслението, които целят привличането на интереса им към дейностите по управлението на 

отпадъците. Ежегодно се провеждат информационни кампании със служителите на общинска 

администрация с цел обмен на информация с населението и лицата в частния сектор. Провеждат се 

и кампании с тясното сътрудничество на общината и организациите по оползотворяване два пъти 

годишно (пролетно-летни и есенно-зимни информационни кампании). При провеждане на 

кампаниите се разпространяват информационни материали (листовки и плакати) сред населението, 

свързани с различни групи отпадъци и тяхното третиране. 

Община Поморие 

В Плана за действие е предвидено редовно предоставяне на информация на населението за 

състоянието на околната среда и дейностите с отпадъците. 

Предвиждат се мероприятия за повишаване екологичната култура на населението и 

подрастващите. 

Предвижда се участието на НПО в мероприятията и активното им включване в провежданите 

инициативи. 

Провеждане на информационни/образователни кампании сред населението 

Община Руен 

Кампаниите за повишаване на общественото съзнание и консултации с участниците в процеса на 

управление на отпадъците, ще допринесат за разбиране на потенциалните възможности и ползи за 

околната среда, произтичащи от оползотворяването и рециклирането на отпадъците. Очаква се и 

събиране на информация относно икономическата изгода на фирмата генератор на отпадъци. 

Община Сунгурларе 

Съгласно Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г., включените в Програмата 

мерки са свързани с повишаване на информираността и мотивацията на различните социални 

групи и на бизнес организациите, което е от критична важност за подобряване на резултатите при 

управлението на отпадъците.  

Настоящата програма предвижда разширяване на обхвата на информационните дейности за 

обществеността и бизнеса, дейности, които традиционно се подценяват от компетентните 

институции.  

Важна предпоставка за постигане на заложената цел са и част от предприетите до момента мерки, 

като провеждането на ежегодни национални кампании за почистване от отпадъци чрез участие на 

доброволци от цялата страна, ежегодният конкурс за общини „За чиста околна среда”, 

регулярните информационни кампании на организациите по оползотворяване.  

Предлаганата програма от мерки (НПУО 2014-2020) има за цел да подпомогне субординацията 

между отделните дейности, така че да се извлече синергичен ефект и подобряване на общата 

ефективност от тях. Ето защо част от мерките в програмата са насочени към осигуряване на 

устойчивост и допълняемост не само на национално, но и на общинско ниво. Поради тази 

причина мерки като:  



 разработване и прилагане на дългосрочна национална комуникационна стратегия за 

управление на отпадъците;  

 промяна в нормативната уредба, която вменява като задължение за общините да 

провеждат регулярни информационни кампании и да включват в общинските програми за 

управление на отпадъците мерки за информиране на обществеността и бизнеса, следва да 

се разглеждат като взаимообвързани и целящи постигане на максимален ефект от усилията 

на национално и местно равнище.  

Друга група мерки, като:  

 провеждането на национално представителни социологически проучвания за проучване 

мнението и нагласите на гражданите;  

 осъществяването на консултациите с обществеността на местно ниво при разработването 

на общински програми за управление на отпадъците и др., имат за цел отчитането на 

мнението на хората и бизнеса и прякото им привличане в процеса на вземане на 

управленски решения.  

Освен мерките насочени пряко в двете основни направления – информиране и включване на 

обществеността при вземане на управленски решения в областта на управление на отпадъците, в 

програма са включени и редица мерки, които имат по-конкретна насоченост и произтичат от 

откритите празноти в управлението на отпадъците и тяхното преодоляване чрез провеждането на 

тематични информационни и доброволчески кампании, предоставянето на информация от НСИ за 

битовите отпадъци по общини и др.  

Програмата за подобряване информираността и участието на населението и бизнеса относно 

дейностите по управление на отпадъците има изключително значение за общото подобряване на 

управлението на отпадъците и на практика подпомага, всички останали Програми от НПУО 2014–

2020 г. чрез повдигане на съзнанието и използването на субективния фактор за подобряване 

резултатите от дейностите по управление на отпадъците. 

Същевременно редица мерки, включени в други програми от НПУО 2014-2020 г. също 

допринасят за постигането на целта за превръщане на обществеността в ключов фактор при 

прилагане йерархията на управление на отпадъците. Мерки като публикуването на интернет 

страниците на общините на информация за местоположението, вида и условията за предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата и юридическите лица, провеждането на обучителни 

програми за бизнеса за предотвратяване на отпадъците и ефективното им използване като ресурс, 

създаване на интернет платформи за обмен на добри бизнес практики и др. са мерки, които 

спокойно биха могли да се включат в Програмата за "Подобряване информираността и участието 

на населението и бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците", но с цел 

консистентност на отделните дейности и по тясната им обвръзка с постигане на зададените цели 

същите са включени в съответните програми от НПУО 2014 – 2020 г.Такава практика съществува 

от години в работата на общината по изпълнение на мерките за информираност на населението.  



 

През последните години община Сунгурларе обявява чрез сайта си, за провеждане на кампанията 

„Да изчистим България за един ден”  

През 2015 г. а пета поредна година BTV Media Group,неправителствени организации и 

институции събитието е под наслов ”Да изчистим България заедно”. Предвидените събития, които 

са осъществени са съобразно обявата: 

През 2015 година акциите за почистване ще стартират на 10 май - Европейски ден за почистване. 

Акцент в този ден ще бъде почистване на зони в населените места-улици,междублокови 

пространства,терени за обществено ползване-площади. 

На 17.май - Международен ден на спорта ще обединим усилията си за почистване на зони за спорт 

и отдих –стадиони,спортни площадки в училищата и детските градини и спортните площадки в 

гр. Сунгурларе на ул. „В.Коларов“ и ул. „Кооперативна“. 

На 31 май /в навечерието на 1 юни - Международен ден на децата/, заедно с хиляди български 

деца и майки ще се погрижим за местата, на които играят децата ни - детски площадки в детски 

градини, Парк”Ичмята” и трите парка в гр. Сунгурларе. 

На 7 юни ще можем да се включим в почистване на природен парк ”Ичмата” 

На 27 юни се планира най-мащабната акция за почистване на р.Дунав. 

Доброволци от община ще се включат в акции за почистване на речни корита и водоеми и канали 

в населените места 

11. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъци 

Община Айтос 

Анализът на информационното обезпечаване за отпадъците и дейности с отпадъците в община 

Айтос разглежда следните въпроси: 

 Нормативна уредба  свързана с работата на общинска администрация и информационно 

обезпечаване при събиране и предоставяне на информация за отпадъците от  нейна страна; 

 Каква е организацията в общината за събиране, обработване и предоставяне на информация 

както във връзка с нормативните изисквания; 

 Очертаване на основните проблеми, свързани с информационното обезпечаване на 

управление на отпадъците. 

https://www.google.bg/maps/@42.764925,26.767424,3a,48.2y,216.31h,87.04t/data=%213m4%211e1%213m2%211se8EScY99r0eEhVqoD2NM0A%212e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/@42.762336,26.775501,3a,90y,187.15h,90.84t/data=%213m4%211e1%213m2%211s0nabeRs-WXnAJq3QB4DGbQ%212e0?hl=bg
https://www.google.bg/maps/@42.767853,26.75972,3a,75y,344.58h,98.71t/data=%213m4%211e1%213m2%211sd-G_sVJyRl_8YXZ5bHftEg%212e0?hl=bg


Формулиране на  основни изводи и препоръки. 

Нормативна уредба свързана с работата на общинска администрация и информационно 

обезпечаване при събиране и предоставяне на информация за отпадъците от  нейна страна. 

В Закон за управление на отпадъците, Глава четвърта „Информация, планиране и финансиране, 

Раздел І „Информация и публични регистри” по силата на: 

Чл. 44. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или 

третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, 

комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 и извършващи дейности по 

събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци, са длъжни да 

водят отчетни книги, заверени от компетентния орган за издаване на разрешението или 

регистрационния документ, а лицата, притежаващи комплексно разрешително - от директора на 

РИОСВ, на чиято територия се извършва дейността. Търговците и брокерите на отпадъци са 

длъжни да водят отчетни книги, заверени от директора на РИОСВ, на чиято територия е 

седалището им, а за чуждестранните лица - от директора на РИОСВ -София.  

Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 04.06.2014 г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО 

СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА 

ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ: 

Задължените лица предоставят годишни отчети в зависимост от извършваните дейности с 

отпадъци по Указания за предоставяне на годишни отчети в зависимост от дейностите с отпадъци: 

За Регионални сдружения на общините (чл.20): 

 годишен отчет по образец съгласно Приложение № 32 на наредбата; 

 Годишните отчети за предходната календарна година се предоставят в Изпълнителна 

агенция по околна среда на хартия в срок до 10 март на текущата година; 

 Годишният отчет е със съдържание: 

 Данни на сдружението за управление на отпадъци; 

 Данните за всяко лице се записват на отделен ред. Всеки сключен договор за 

изпълнение на задълженията на кмета се описва на отделен ред; 

 Наименованието на общината член на сдружението, която е сключила договор за 

изпълнение на задълженията на кмета за управление на отпадъците, със 

съответното лице; 

 Произход на отпадъците  

Всяка община със съответния код на отпадъка се записва на отделен ред.  

 Битови отпадъци. 

Всяка община със съответния код на отпадъка се записва на отделен ред 

 Строителни отпадъци. 

Всяка община със съответния код на отпадъка се записва на отделен 

 Данни за предприетите мерки за оползотворяване. 



Описва се Система за събиране на биоразградими отпадъци за всека община  член на сдружението 

се записва на отделен ред. 

 Мерките, предприети за насърчаване и улесняване на домашното компостиране, 

включително мерки за повишаване на обществената осведоменост и образователни мерки, 

особено в населени места и райони, където поради вида на населеното място има нисък 

процент на покритие с разделно събиране за битови биоотпадъци от домакинствата; 

 Общи мерки, предприети от Сдружението за управление на отпадъците. Описват се Мерки, 

предприети от общината в свободен текст за събиране и третиране на отпадъците на нейна 

територия. 

Задължени лица по Наредбата са още: 

1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци, с 

изключение на отпадъците, образувани от домакинства, търговските и административните 

сгради; 

2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и 

съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци; 

3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и 

съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци; 

4. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и 

съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци; 

5. лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци; 

6. организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално 

по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО; 

7. регионални сдружения за управление на отпадъци; 

8. лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци; 

9. Към програмата е дадено извлечение от регистъра на лицата от т.1 до т.8, които имат 

дейност на територията на община Айтос. 

10. Основните направления на дейностите по управление на отпадъците 

Друг нормативен документ е НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали: 

Чл. 9. (В сила от 1.01.2014 г. - ДВ, бр. 89 от 2012 г.) (1) Възложителите на СМР и на дейности по 

премахване на строежи, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2 , изготвят отчет съгласно 

приложение № 7 за изпълнение на плана за управление на СО. 

(2) Към отчета по ал. 1 се прилагат: 

1. копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от 

лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с код R5 и/или 

R10; за отпадъчните материали от хартия, пластмаса, картон, метал, дърво се прилагат 

копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от 



лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за дейности по рециклиране на тези 

отпадъци, а за опасните отпадъци и азбеста - документи, доказващи предаването им на 

съоръжения за обезвреждане; 

2. копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или 

продукти от оползотворени СО, документи за съответствие съгласно Регламент (ЕС) 

305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на 

хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на 

Директива 89/106/ЕИО на Съвета и други документи (OJ L, 88, 4.4.2011, стр. 5-43), наричан 

по-нататък "Регламент (ЕС) 305/2011 г.", доказващи влагането на продук-ти от 

оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи. 

(3) При принудително премахване на незаконни строежи от органите на ДНСК отчетът по ал. 1 се 

изготвя отсъответната общинска администрация. 

Чл. 21. Лицата, извършващи строителство, премахване, както и дейности по оползотворяване и 

обезвреждане на СО, водят отчетни книги съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 

ЗУО. 

Изводи и препоръки 

 На територията на общината липсва единна електронна информационна система за 

количествата и вида на генерираните отпадъци. 

 Няма изградена система за наблюдение, контрол и връзка с обществеността и 

заинтересованите лица за отчитане резултатите, свързани с дейности по управление на 

отпадъците. 

 Наложително е да се създаде работеща информационна система за управлението на 

видовете отпадъци, която да се анализира един път годишно. 

 Да се предприемат мерки за насърчаване и улесняване на домашното компостиране, 

включително мерки за повишаване на обществената осведоменост и образователни мерки, 

особено в населени места и райони, където поради вида на населеното място има нисък 

процент на покритие с разделно събиране за битови биоотпадъци от домакинствата. 

Информация и анализ за разработването, приемането от общинските съвети, 

актуализирането на общинските програми за управление на отпадъците и общинските 

наредби, обезпечена от контролния орган-РИОСВ-Бургас 

(Източник Доклад за състоянието на околната среда за 2014 г. на РИОСВ-Бургас изнесен на сайта 

но инспекцията). 

Кметът на всяка общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за 

територията на съответната община. Програмата се приема и изпълнението й се контролира от 

общинския съвет, като кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март на текущата 

година общинския съвет, относно изпълнението й през предходната календарна година. Тези 

програми са неразделна част от общинските програми за околна среда. Общинските програми за 

управление на отпадъците се разработват в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на националната програма. Програмите се актуализират при промяна на 

фактическите и/или нормативните изисквания. 



Мерките и контролът 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 са регламентирани в Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове. Определени са изискванията към продуктите, които в процеса 

на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни и/или масово 

разпространени отпадъци, както и изискванията за разширена отговорност на производителите на 

тези продукти с цел насърчаване на повторната употреба, предотвратяването, рециклирането и 

друг вид оползотворяване на образуваните отпадъци. Управлението на отпадъците има за цел да се 

предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

Освен в ЗУО дейностите по управление на отпадъците са регламентирани и в Закона за опазване 

на околната среда /ЗООС/. 

РИОСВ – Бургас осигурява провеждането на държавната политика по екологосъобразното и 

ефективно управление на отпадъците на регионално равнище. Основен приоритет в областта по 

управление на отпадъците е изграждането на цялостна инфраструктура за третиране на отпадъците 

с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху околната 

среда, човешкото здраве и предотвратяване на редица екологични проблеми, чрез увеличаване на 

количествата рециклирани, оползотворени и екологосъобразно обезвредени отпадъци. Този 

приоритет е обвързан с Националния план за управление на отпадъците 2014–2020 г. и с 

Националната програма за управление на отпадъците. Предвидени конкретни мерки за 

подобряване управлението на отпадъците на национално ниво. 

Петнадесетте общини на територията на РИОСВ-Бургас изпълняват програми за управление на 

отпадъците. Предвидени са мерки за намаляване и/или ограничаване образуването на отпадъци, 

както и на степента на тяхната опасност, рециклиране, регенериране или други форми на 

оползотворяване, екологосъобразно обезвреждане, почистване на старите замърсявания с 

отпадъци. 

Създадени са регионални сдружения на общините на основание ЗУО, които имат за основна цел да 

реализират мерки и проекти за регионално управление на отпадъците, включващи изграждането на 

необходимите нови регионални депа за обезвреждане на битови и други неопасни отпадъци. 

Съгласно разпоредбите на ЗУО лицата, пускащи на вътрешен пазар продукти, след употребата на 

които се образуват масово разпространени отпадъци отговарят за разделното им събиране и 

третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, 

рециклиране и/или оползотворяване. Тези лица могат да изпълняват горецитираните задължения 

индивидуално или чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване. 

На територията контролирана от РИОСВ-Бургас няма лица изпълняващи индивидуално 

задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на пуснатите от тях на пазара продукти 

след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. 

В общините попадащи в териториалния обхват за контрол от РИОСВ-Бургас са въведени системи 

за разделно събиране на отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори. Инициативите за предотвратяване и 

намаляване на образуването на отпадъци са насочени към насърчаване на общините за 

въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки и предаването им за 



предварителна обработка, рециклиране и повторна употреба. Отпадъците от опаковки (хартиени и 

картонени, пластмасови, метални и стъклени) са масово разпространени отпадъци. 

Разделното им събиране, рециклиране и оползотворяване води до ограничаване на ползването на 

нови суровини, материали и енергия при производството на нови продукти и ще гарантира по- 

ефективното опазване на околната среда. През 2014 г. са извършени проверки на системите за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) в общините, проверки на големи търговски 

вериги и хипермаркети, които генерират такива отпадъци от разопаковане на стоки, проверки на 

пунктове за изкупуване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло и опаковки, както и на 

други фирми, които извършват дейности с отпадъци от опаковки на територията . 

Анализът на информационното обезпечаване за отпадъците и дейности с отпадъците в община 

Айтос е намерил място в Годишен доклад на РИОСВ-Бургас за 2014 г., публикуван на интернет 

страницата на РИОСВ-Бургас. Там е отчетено, че: Община Айтос има сключен е договор с 

„Екоколект” АД от 01.12.2011 г. за срок от пет години. На 30.03.2014 г. е сключен Анекс №1 към 

Договор за сътрудничество от 01.12.2011 г. между Община Айтос и „Екоколект” АД за спазване на 

задължението съгласно чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО. „Екоколект” АД приема да се грижи за 

рециклирането/оползотворяването на потоците отпадъчни материали: хартия и картон, метали, 

пластмаси и стъкло, попаднали в елементите част от изградената система за разделно събиране. От 

системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) са обхванати: гр. Айтос, с. 

Мъглен, с. Карагеоргиево и с. Тополица. Системата за РСОО се състои от два вида контейнери в 

точка: жълти, пластмасови, тип „Бобър”, с плоски капаци, с обем 1100 л – за хартиени и картонени, 

пластмасови и метални опаковки и зелени, пластмасови, тип „Иглу”, с обем 1180 л и 1500 л – за 

стъклени опаковки. Съгласно схема на точките за разполагане на контейнери за РСОО, утвърдена 

от Кмета на общината, общият брой на точките, в които са разположени контейнери за РСОО за гр. 

Айтос е 48, за с. Мъглен е 4, за с. Карагеоргиево е 4 и за с. Тополица е 3. До м. октомври 2014 г. 

подизпълнител на ООП „Екоколект” АД беше „Евро Импекс – Бургас” ЕООД, оператор на 

площадка със сепарираща инсталация, находяща се в общ. Поморие, гр. Каблешково, Промишлена 

зона, УПИ ІV-1123, кв. 90. С писмо на „Екоколект” АД до РИОСВ – Бургас от 03.11.2014 г., 

организацията по оползотворяване уведомява, че след 20.10.2014 г. „Екоколект” АД е изпратила 

уведомление за прекратяване на договора за третиране на отпадъци от опаковки, сключен с „Евро 

Импекс – Бургас” ЕООД, поради невъзможност за изпълнение на поетите задължения по него от 

страна на „Евро Импекс – Бургас” ЕООД. „Екоколект” АД е подписала анекс към Договор от 

20.12.2012 г., сключен между „Екоколект” АД и „Екоинвест Асетс” АД, за извършване на 

предварително третиране на отпадъците от опаковки, собственост на „Екоколект” АД, събрани от 

системата за разделно събиране. Местонахождението на площадката, на която ще се извършват 

дейностите по предварително третиране (сепариране и балиране) на събраните отпадъци от 

системите за РСОО е на територия контролирана от РИОСВ – Варна - село Езерово, общ. 

Белослав, обл. Варна, местност „Чакмак баир”, ПИ № 23005. 

По отношение на съответствието на полимерните торбички, използвани в търговските обекти за 

опаковане на предлаганите от тях стоки в мястото на продажбата, с изискванията на чл. 1а, ал. 3 от 

Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци - планираните проверки са 

извършени. При проверките не са констатирани нарушения. Предлаганите в търговските обекти 

полимерни торбички и пликове отговарят на условията на чл. 1а, ал. 3 от Наредбата за определяне 



на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се 

образуват масово разпространени отпадъци. 

При извършените проверки през 2014 г. се констатира, че на територията на общините в 

търговските обекти, в които се извършва продажба на портативни батерии има поставени съдове за 

събиране на негодни за употреба портативни батерии от населението съгласно сключени отделни 

договори между търговските обекти и ООП на НУБА или с лица, притежаващи документ по чл. 35, 

ал. 1 от ЗУО. 

Сключен е договор между община Айтос и "Трансинс Батери" ООД от 12.04.2012 г. за срок от 5 

години с възможност за удължаване на срока. Поставени са съдове за негодни за употреба 

портативни батирии във всички кметства в населените места на община Айтос и в училища и 

административни сгради в гр. Айтос. Събират се два пъти годишно на кампании. 

При извършените проверки през 2014 г. се констатира, че на територията на общините в 

търговските обекти, в които се извършва продажба на електрическо и електронно оборудване има 

възможност за обратно приемане в търговските обекти на ИУЕЕО, образувано в бита съгласно 

сключени отделни договори между търговските обекти и ООП на ИУЕЕО или с лица, 

притежаващи документ по чл. 35, ал. 1 от ЗУО. 

Сключен е договор между община Айтос и "Трансинс Технорециклираща компания" АД от 

12.04.2012 г. със срок от 5 години с възможност за удължаване на срока. Сключено е допълнително 

споразумение от 11.06.2014 г. с "Трансинс Технорециклираща компания" АД за организиране на 

кампании за разделно събиране на ИУЕЕО два пъти годишно за периода от 01.05. до 01.07. и от 

01.09. до 01.11. 

При извършените проверки през 2014 г. по отношение на излезли от употреба моторни превозни 

средства е констатирано, че Община Айтос има сключен е договор за сътрудничество от 

12.04.2012 г. с „Трансинс авторециклиращ консорциум” АД, гр. Варна с цел прилагане на система 

за събиране на ИУМПС, съхраняване, разкомплектоване и предаване за оползотворяване и/или 

обезвреждане на отпадъци от МПС на територията на община Айтос за срок от 5 г. с възможност 

договора да бъде продължен за същия срок. Община Айтос има сключен договор за събиране, 

транспортиране, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС с „Автоекобул” АД и „Надин-

Комерс” ЕООД от 06.07.2012 г. за срок от три години, който се счита продължен за същия срок, 

ако няма възражения от страните. 

При извършените проверки през 2014 г. по отношение на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти е констатирано, че Община Айтос има Сключен договор за създаване на система за 

разделно събиране и оползотворяване на отработени масла на територията на община Айтос с 

„Ойл Рециклейшън” ЕООД от 06.10.2014 г. за срок до 31.12.2017 г. Срокът на договора може да 

бъде продължен за нов петгодишен период. 

При извършените проверки през 2014 г. по отношение на излезли от употреба гуми е 

констатирано, че Община Айтос има Сключен договор за сътрудничество от 12.04.2012 г. с 

„Трансинс авторециклиращ консорциум” АД, гр. Варна с цел прилагане на система за събиране, 

транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУГ за срок от 5 г. с 

възможност договора да бъде продължен за същия срок. 

Събиране и транспортиране на битови отпадъци (БО) 



Община Айтос с брой жители 35,639, брой населени места17 ,населени места с въведена система за 

събиране и транспортиране на БО17 население, обхванато в организирана система за събиране и 

транспортиране на БО 100.00%.   

Ежемесечно, в срока и формата предвидени в Наредба № 1 за реда и образците, по които се 

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

се предоставят в ИАОС издадените през предходния месец разрешителни и регистрационни 

документи 

В тази насока са насочени действията на експертите по управление на отпадъците в РИОСВ-Бургас 

при осъществяването на служебните им задължения.  

Тяхното заключение е, че е необходимо да бъде увеличен броя на фирмите, извършващи дейности 

по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. С извършваните дейности по третиране на 

отпадъци, правилното им съхраняване, разделното, предаване за последващо третиране се спомага 

за предотвратяване на негативните последици за околната среда.  

Провеждането на разяснителни кампании към обществеността, изпълнението на задълженията на 

местната власт вменени им със ЗУО, както и увеличаването на личната нетърпимост на 

гражданите към замърсяването на околната среда, спомага за постигане на устойчиви резултати. 

Община Бургас 

В съответствие с изискванията на ЗООС и ЗУО ежегодно, до 31-ви март кметът на общината внася 

отчет пред Общинския съвет за изпълнение на дейностите, заложени в общинската програма за 

опазване на околната среда, респективно в програмата за управление на отпадъците, в качеството 

й на секторна програма. Докладните записки с отчетите на програмата и съответните решения на 

Общинския съвет се оповестяват чрез сайта на общината. При проявен интерес от страна на 

местните медии, отделни елементи от този отчет се оповестяват и коментират чрез местните 

медии. 

Информацията за отпадъците и извършваните дейности с тях от общината е подробна и 

изчерпателна. Все още лицата, занимаващи се с изкупването на отпадъци от хартия, картон. 

пластмаса. метал, отпадъци от черни и цветни метали все още не предоставят всички информация 

в общината. Това налага в общинската наредба за управление на отпадъците да се направи 

допълване и те да бъдат задължени.  

Община Камено 

И в Община Камено в съответствие с изискванията на ЗООС и ЗУО ежегодно, до 31-ви март 

кметът на общината внася отчет пред Общинския съвет за изпълнение на дейностите, заложени в 

общинската програма за опазване на околната среда, респективно в програмата за управление на 

отпадъците, в качеството й на секторна програма  

Община Карнобат 

В Община Карнобат също ежегодно, до 31-ви март кметът на общината внася отчет пред 

Общинския съвет за изпълнение на дейностите, заложени в общинската програма за опазване на 

околната среда, респективно в програмата за управление на отпадъците, в качеството й на 

секторна програма. Отчетът на програмата и съответните решения на Общинския съвет се 

оповестяват чрез сайта на общината 



Община Несебър 

Информацията за отпадъците и извършваните дейности с тях от общината е достатъчна и 

надлежна. Проблемът при осигуряване на данните за образуваните отпадъците в общината е 

свързан основно с данните от лицата, занимаващи се с изкупването на отпадъци от хартия, картон. 

пластмаса. метал, отпадъци от черни и цветни метали, събрани отпадъци извън системите за 

разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и батерии и 

акумулатори. 

Необходимо е определяне на ясни правила и задължения за ежегодно предоставяне на информация 

от лицата, извън организираните системи от общината. 

Община Поморие 

По смисъла на ЗУО кметът на общината е отговорното лице за управлението на дейностите по 

отпадъците, образувани на нейна територия и за информиране на обществеността.  

Кметът на общината възлага на кметовете/кметските наместници дейността и също провеждане на 

разяснителни кампании сред населението. Общинските служители  

Администратирането на дейностите по управление на отпадъците в Община Поморие се 

осъществява чрез приетата Наредба № 9 за управление дейността по отпадъците. 

Община Руен 

В Община Карнобат също ежегодно, до 31-ви март кметът на общината внася отчет пред 

Общинския съвет за изпълнение на дейностите, заложени в общинската програма за опазване на 

околната среда, респективно в програмата за управление на отпадъците. Организират се 

периодично разяснителни кампании с деца, ученици и обществеността за ползите от въвеждането 

на разделно събиране на рециклируеми отпадъци и компостиране на биоразградими отпадъци. 

Община Средец 

Информацията за отпадъците и извършваните дейности с тях от общината е достатъчна и 

надлежна. Проблемът при осигуряване на данните за образуваните отпадъците в общината е 

свързан основно с данните от лицата, занимаващи се с изкупването на отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса, метал, отпадъци от черни и цветни метали, събрани отпадъци извън системите за 

разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и батерии и 

акумулатори. 

Необходимо е определяне на ясни правила и задължения за ежегодно предоставяне на 

информация от лицата, извън организираните системи от общината 

Община Сунгурларе 

 



 

Анализът на информационното обезпечаване за отпадъците и дейности с отпадъците в община 

Сунгурларе  разглежда следните въпроси: 

 Нормативна уредба  свързана с работата на общинска администрация и информационно 

обезпечаване при събиране и предоставяне на информация за отпадъците от  нейна страна; 

 Каква е организацията в общината за събиране, обработване и предоставяне на 

информация както във връзка с нормативните изисквания; 

 Очертаване на основните проблеми, свързани с информационното обезпечаване на 

управление на отпадъците. 

Формулиране на основни изводи и препоръки. 

Нормативна уредба свързана с работата на общинска администрация и информационно 

обезпечаване при събиране и предоставяне на информация за отпадъците от  нейна страна. 

В Закон за управление на отпадъците, Глава четвърта „Информация, планиране и финансиране, 

Раздел І „Информация и публични регистри” по силата на: 

Чл. 44. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или 

третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, 

комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 и извършващи дейности по 

събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци, са длъжни да 

водят отчетни книги, заверени от компетентния орган за издаване на разрешението или 

регистрационния документ, а лицата, притежаващи комплексно разрешително - от директора на 

РИОСВ, на чиято територия се извършва дейността. Търговците и брокерите на отпадъци са 

длъжни да водят отчетни книги, заверени от директора на РИОСВ, на чиято територия е 

седалището им, а за чуждестранните лица - от директора на РИОСВ -София.  

Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 04.06.2014 г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО 

СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА 

ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ: 

Задължените лица предоставят годишни отчети в зависимост от извършваните дейности с 

отпадъци по Указания за предоставяне на годишни отчети в зависимост от дейностите с отпадъци: 

 За Регионални сдружения на общините (чл.20); 



 годишен отчет по образец съгласно Приложение № 32 на наредбата. 

Годишните отчети за предходната календарна година се предоставят в Изпълнителна агенция по 

околна среда на хартия в срок до 10 март на текущата година. 

Годишният отчет е със съдържание: 

 Данни на сдружението за управление на отпадъци; 

 Данните за всяко лице се записват на отделен ред. Всеки сключен договор за изпълнение 

на задълженията на кмета се описва на отделен ред; 

 Наименованието на общината член на сдружението, която е сключила договор за 

изпълнение на задълженията на кмета за управление на отпадъците, със съответното лице; 

 Произход на отпадъците.  

Всяка община със съответния код на отпадъка се записва на отделен ред.  

Битови отпадъци 

Всяка община със съответния код на отпадъка се записва на отделен ред 

Строителни отпадъци 

Всяка община със съответния код на отпадъка се записва на отделен 

Данни за предприетите мерки за оползотворяване 

Описва се Система за събиране на биоразградими отпадъци за всека община член на сдружението 

се записва на отделен ред. 

Мерките, предприети за насърчаване и улесняване на домашното компостиране, включително 

мерки за повишаване на обществената осведоменост и образователни мерки, особено в населени 

места и райони, където поради вида на населеното място има нисък процент на покритие с 

разделно събиране за битови биоотпадъци от домакинствата 

Общи мерки, предприети от Сдружението за управление на отпадъците. 

Описват се Мерки, предприети от общината в свободен текст за събиране и третиране на 

отпадъците на нейна територия. 

Задължени лица по Наредбата са още: 

1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци, 

с изключение на отпадъците, образувани от домакинства, търговските и 

административните сгради; 

2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и 

съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци; 

3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и 

съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци; 

4. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и 

съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци; 



5. лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци; 

6. организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално 

по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО; 

7. регионални сдружения за управление на отпадъци; 

8. лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци. 

Информация и анализ за разработването, приемането от общинските съвети, 

актуализирането на общинските програми за управление на отпадъците и общинските 

наредби, обезпечена от контролния орган-РИОСВ-Бургас (Източник Доклад за състоянието 

на околната среда за 2014 г. на РИОСВ-Бургас изнесен на сайта но инспекцията) 

Кметът на всяка общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за 

територията на съответната община. Програмата се приема и изпълнението й се контролира от 

общинския съвет, като кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март на текущата 

година общинския съвет, относно изпълнението й през предходната календарна година. Тези 

програми са неразделна част от общинските програми за околна среда. Общинските програми за 

управление на отпадъците се разработват в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на националната програма. Програмите се актуализират при промяна на 

фактическите и/или нормативните изисквания. 

Мерките и контролът 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 са регламентирани в Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове. Определени са изискванията към продуктите, които в процеса 

на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни и/или масово 

разпространени отпадъци, както и изискванията за разширена отговорност на производителите на 

тези продукти с цел насърчаване на повторната употреба, предотвратяването, рециклирането и 

друг вид оползотворяване на образуваните отпадъци. Управлението на отпадъците има за цел да 

се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

Освен в ЗУО дейностите по управление на отпадъците са регламентирани и в Закона за опазване 

на околната среда /ЗООС/. 

РИОСВ – Бургас осигурява провеждането на държавната политика по екологосъобразното и 

ефективно управление на отпадъците на регионално равнище. Основен приоритет в областта по 

управление на отпадъците е изграждането на цялостна инфраструктура за третиране на 

отпадъците с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие 

върху околната среда, човешкото здраве и предотвратяване на редица екологични проблеми, чрез 

увеличаване на количествата рециклирани, оползотворени и екологосъобразно обезвредени 

отпадъци. Този приоритет е обвързан с Националния план за управление на отпадъците 2014г. – 

2020 г. и с Националната програма за управление на отпадъците. Предвидени конкретни мерки за 

подобряване управлението на отпадъците на национално ниво. 

Петнадесетте общини на територията на РИОСВ-Бургас изпълняват програми за управлениена 

отпадъците. Предвидени са мерки за намаляване и/или ограничаване образуването на отпадъци, 



както и на степента на тяхната опасност, рециклиране, регенериране или други форми на 

оползотворяване, екологосъобразно обезвреждане, почистване на старите замърсявания с 

отпадъци. 

Създадени са регионални сдружения на общините на основание ЗУО, които имат за основна цел 

да реализират мерки и проекти за регионално управление на отпадъците, включващи 

изграждането на необходимите нови регионални депа за обезвреждане на битови и други 

неопасни отпадъци. 

Съгласно разпоредбите на ЗУО лицата, пускащи на вътрешен пазар продукти, след употребата на 

които се образуват масово разпространени отпадъци отговарят за разделното им събиране и 

третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, 

рециклиране и/или оползотворяване. Тези лица могат да изпълняват горецитираните задължения 

индивидуално или чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване. 

На територията контролирана от РИОСВ-Бургас няма лица изпълняващи индивидуално 

задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на пуснатите от тях на пазара продукти 

след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. 

В общините попадащи в териториалния обхват за контрол от РИОСВ-Бургас са въведени системи 

за разделно събиране на отпадъци от опаковки, излезлязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори. Инициативите за предотвратяване и 

намаляване на образуването на отпадъци са насочени към насърчаване на общините за 

въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки и предаването им за 

предварителна обработка, рециклиране и повторна употреба. Отпадъците от опаковки (хартиени и 

картонени, пластмасови, метални и стъклени) са масово разпространени отпадъци. 

Разделното им събиране, рециклиране и оползотворяване води до ограничаване на ползването на 

нови суровини, материали и енергия при производството на нови продукти и ще гарантира по - 

ефективното опазване на околната среда. През 2014 г. са извършени проверки на системите за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) в общините, проверки на големи търговски 

вериги и хипермаркети, които генерират такива отпадъци от разопаковане на стоки, проверки на 

пунктове за изкупуване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло и опаковки, както и на 

други фирми, които извършват дейности с отпадъци от опаковки на територията . 

Анализът на информационното обезпечаване за отпадъците и дейности с отпадъците в община 

Сунгурларе е намерил място в Годишен доклад на РИОСВ-Бургас за 2014 г., публикуван на 

интернет страницата на РИОСВ-Бургас.  

Тяхното заключение е, че  е необходимо да бъде увеличен броя на фирмите, извършващи 

дейности по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. С извършваните дейности по 

третиране на отпадъци, правилното им съхраняване, разделното, предаване за последващо 

третиране се спомага за предотвратяване на негативните последици за околната среда.  

Провеждането на разяснителни кампании към обществеността, изпълнението на задълженията на 

местната власт вменени им със ЗУО, както и увеличаването на личната нетърпимост на 

гражданите към замърсяването на околната среда, спомага за постигане на устойчиви резултати. 

 


