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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата програма е разработена в съответствие с Ръководство за 
разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъци, 
изготвено от МОСВ. 

Програмата е разработена на основание на изискванията на чл.52 от Закона за 
управление на отпадъците /ЗУО/, (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г). Основната цел е да се 
допринесе за устойчивото развитие на община Димитровград чрез интегрирана рамка за 
управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху 
околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване на ефективността на 
използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране 
на инвестициите за управление на отпадъците. 

Програмата е разработена в съответствие с изискванията на действащата 
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 
г. Формулираните цели и приоритети за всички сфери от управлението на отпадъците 
следва да осигури прилагането на интегрирана и ефективна система за управление на 
отпадъци на всички нива. 

Анализът на съществуващото състояние по управление на отпадъците и 
идентифицирането на проблемите, са база за определяне на целите в Програмата и 
свързаните с тях мерки в Плана за действие. В него за всяка от посочените мерки са 
определени отговорните звена и необходимите финансови средства за обезпечаване на 
прилагане на програмата за периода 2012 –2017 година. В Програмата са обхванати 
основните въздействия върху околната среда, свързани с генерирането на отпадъци, 
тяхното правилно третиране - събиране, транспорт и временно съхранение. 

 

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РAЙOНA 

II.1 Природогеографски и териториално-административни фактори: 

II.1.1 Географско положение спрямо територията на страната 
Община Димитровград е разположена в централната част на Южен централен 

регион. Административно принадлежи към област Хасково . На север граничи с 
общините Чирпан и Опан /област Стара Загора/, на изток - с община Симеоновград, от 
юг с общини Хасково и Минерални бани, от запад с община Първомай /Пловдивска 
област/. 

На територията на община Димитровград се пресичат Европейските коридори 10 
и 9. Основната връзка със страната е чрез тези първокласни артерии - ЖП и авто - 
Пловдив и София - на запад, Свиленград - на изток, Стара Загора и Кърджали - съответно 
на север и юг. 

Равнинният релеф, разнообразен от обраслите с гори хълмовете и река Марица, в 
централната част на общината, предопределя функционалното й площоразпределение: о 
сновната част е заета от земеделските земи, а централната - по линията Хасково - 
Димитровград - Радиево, както и периферните североизточни части - от хълмове. 

Община Димитровград е заема площ от 567.6 km2, от които: 
416.6 km - 73.39% - земеделски земи, 
72.97 km2 - 12.89% - разпръснати и не обособени терени на горския 
фонд. 
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44.73 km2 - 7.88% - фонд населени места. 
15.98 km2 - 2.81% - водни площи и течения. 
12.63 km2 - 2.23% от територията, днес в по-голямата си част - неизползваеми 

открити рудници . 
4.71 km2 - 0,83% - терени, заети от транспортни и инфраструктурни съоръжения. 

 

II.1.2 Топографска характеристика. 
Ландшафтът на община Димитровград е предимно с равнинен облик, разчленен и 

заоблен от невисоките хълмове. Около три четвърти от територията , в северната част, е 
със слаб наклон на юг - югоизток - към поречието на р ека Марица и е заета от 
земеделски земи. Около една четвърт е заета от хълмове - около село Бряст и в 
югоизточната част - на северния бряг на Марица. Подобен е и ландшафтът в южната част 
на общината. По-голямата част също е заета от селско стопанските - равнини територии, 
със слаб наклон на север, към Марица. В средата на тази част са хълмовете между селата 
Крепост и Добрич, а в източната - на общинската граница - над Черногорово и Воден. 
Най-ниската част е по поречието на река Марица - при Димитровград с надморска 
височина - 92 метра и се издига в най-северната част - над село Странско до 177 метра. 
На юг - в средната част - между с елата Крепост и Добрич хълмовете достигат до 258 
метра надморска височина (Долен сайрак), южно от Крепост - 266 метра (Бейтепе), а в 
най-източната част - над село Воден до 170 - 216 метра. Около тази надморска височина 
са и хълмовете в югозападната част - над село Бодрово. 

Почвите са предимно черноземи - смолници. Големи пространства заемат и 
канелено-горските почви. В низината на река Марица са разположени ливадно-канелени 
почви. Срещат се и най-плодородните ливадно-алувиални почви и ливадно-блатни и в 
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по-малка степен рендзините алувиално-ливадни почви. Преобладават земите от IV, V и 
VI категория. 

II.1.3 Климат 
Най-съществена особеност на климата е, че има ясно изразен преходен характер, 

като в една година превес има субтропичното влияние на Средиземноморието, а в друга 
средноевропейския континентален климат. 

Под влияние на топлите въздушни маси, които нахлуват от Средиземноморието, 
зимата тук е топла и мека. Средната годишна температура е 12,50. Отрицателните 
температури започват да се наблюдават едва от края на месец октомври до средата на 
месец април, като 240 дни в годината остават без такива. За района е характерна и ранна 
и топла пролет. Тя започва още в началото на март, като температурата се задържа дълго 
над 5 . 

Лятото започва много рано и трае дълго - около 163 дни. То е много топло, 
задушно и безоблачно. През юли и август средната дневна температура е над 240С. 
Максималната лятна температура е 420С. 

Община Димитровград е разположена в Горнотракийската низина. Големият 
териториален обхват на Горнотракийската низина, малката надморска височина на 
релефа и еднообразието на нейната заравнена и леко захълмена повърхност, заедно с 
широката й орографска отвореност на изток и югоизток са важни предпоставки за 
формирането на сравнително хомогенен климат. От друга страна високата орографска 
бариера на Родопите откъм юг и на Стара планина и Средногорието от север и 
нахлуващите въздушни маси върху техните наветрени и подветрени склонове обуславят 
в значителна степен някои нюанси в климата на Горнотракийската низина . 

При така изложеното по горе обстоятелство, в Горнотракийската низина се 
създават условия за формиране на преходноконтинентален климат. 

Трансформацията на въздушните маси от съседните планински бариери 
предизвиква валежна сянка и неутрализира влиянието на северните и североизточни 
ветрове. 

Положителната средноянуарска температура (0-1 ° С) от една страна и 
сравнително високата средноюлска температура (23,8°С) от друга, свидетелстват за 
преходноконтиненталните черти на климата. Средната действителна температура на 
въздуха за януари е 0-1 ° С; април - 13 и над 13 ° С. Годишната сумарна слънчева 
радиация измерена в станция Димитровград е 20-20.5 kcal / cm 2, а годишния 
радиационен баланс е 53-57 kcal / cm 

Районът се характеризира с продължително устойчиво задържане на 
температурите през пролетно-летния-есенен период, който има продължителност от 200 
до 220 дни. Средната начална дата на устойчиво задържане на температурите над 10 ° С 
е преди 31 март, а средната крайна дата - от 4 до 9 ноември. 

За преходноконтиненталния климат свидетелстват средногодишните валежни 
количества, режима на валежите и не голямата продължителност на снежната покривка. 
Средногодишният валеж варира между 450 - 600 mm . 

В зависимост от изменението на температурата се наблюдават и промени в 
относителната влажност на въздуха. За района последната се характеризира с 
значителна стабилност в отделните сезони. През октомври и януари валежността е 
висока, а през лятото спада до 61%. Валежите имат голяма роля в процесите на 
замърсяването и самоочистването на атмосферата. Средногодишната сума на валежите е 
607 mm , като най-високи са средните валежи през месеците май и юни. Сравнително 
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високата сума на валежите е положителен фактор за самопочистване на атмосферата от 
замърсители. 

II.1.4 Водни ресурси. 

Водните площи и течения заемат площ 15.98 км , което представлява 2.81% от 
общата площ на общината. 

Територията на община Димитровград се характеризира с разнообразие по 
отношение на водните запаси. Водните ресурси са в рамките на нормалните, но малкото 
количество валежи, характерни за общината (средно-годишно 600 л/кв.м) предполагат 
задължително интензивно напояване, което затруднява питейно-битовото 
водоснабдяване в някои населени места. 

Реките в този район са от Беломорския водоносен басейн. Главен воден ресурс и 
водоприемник е река Марица и нейните притоци - реките: Каялийка, Банска, 
Меричлерска, Мартинка с Арап дере. 

Основната водна артерия за района, река Марица е с площ на водосборния басейн 
до Димитровград - 14 616 кв. км. и протичащо водно количество - средно 90,7 куб.м.сек. 
Общият обем на преминаващите през града водни маси е средно 2860, 6 млн. куб. м. 
Оттокът на посочените притоци на Марица е малък, общо около 104 млн. куб. м., което е 
резултат от предимно равнинния им характер, малките водосборни басейни и 
незначителната им водност. Подземните води се използват основно за питейно - битово 
и промишлено водоснабдяване. 

В територията на района има и термоминерални води - такива са сондажите при 
град Меричлери, които представляват ценен воден ресурс и са с експлоатационен дебит 
30 л.сек. и температура на водата +35,4 ° С. 

II.1.5 Подземни богатства 

Земните пластове са богати най-вече на каменни въглища, варовик, глина. 
Приблизително суровинните ресурси възлизат на 140 млн.т. в горния и 155 млн.т. в 
долния пласт. Основен консуматор на добиваните въглищата у ТЕЦ „Марица 3", чрез 
мини „Маришки басейн" АД. Преминаването на гориво - природен газ и резервно - 
мазут, както и отпадането от производствената листа на отоплението, свежда ползването 
на въглищата до минимум, респективно снижава и добиваните количества. Сега в 
болшинството от мините са с преустановен добив и на преден план излизат проблемите с 
рекултивацията на техните територии. Поради естеството на работа продължава процеса 
на експлоатация (и разширение) на находищата от варовик - за циментовото 
производство на „Вулкан", както и на находищата на инертни материали. 

II.1.6 Характерна флора и фауна, защитени територии, чувствителни екосистеми 

В съответствие с геоботаническото райониране на България, районът на 
изграждане община Димитровград се отнася към Хасковски район в Македоно- 
Тракийската провинция на Европейската широколистна горска област (Бондев 1997), а 
съгласно горскорастителното райониране на България, изследвания район се включва в 
Среднобългарска горскорастителна провинция на Преходно - континенталната 
горскорастителна област (Павлов, 2006). Проучваният район се характеризира с 
преобладаване на обработваеми земи. Коренната растителност, която в миналото е 
заемала влажни местообитания е била представена от смесени гори с преобладаване на 
полски бряст (Ulmus minor), полски ясен (Fraxinus oxycarpa), дръжкоцветен дъб (Quercus 
pedunculiflora) и др. На по-сухи местообитания са били формирани смесени гори с 
преобладаване на благун (Quercus frainetto), граница (Quercus pubescens) и виргилиев 
дъб (Quercus virgiliana). От тези гори са запазени участъци на сравнително малки площи. 
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В отделни микрогрупировки на растителни съобщества с преобладаване на благун в 
дървесните и храстови етажи участвуват келяв габър (Carpinus orientalis), мъждрян 
(Fraxinus ornus), круша (Pyrus pyraster), глог (Crataegus monogyna), шипка (Rosa canina), 
мекиш (Acer tataricum) и др. В тревните етажи участвуват късокрак (Brachipodium 
pinnatum), ливадина (Poa angustifolia), острица (Carex muricata), подъбиче (Teucrium 
chamaedrys), черно секирче (Lathyrus niger), виолетова белоочица (Buglossoides 
purpurocaerulea), сборна главица (Dactylis glomerata), градско омайниче (Geum urbanum) 
и др. 

Районът на община Димитровград е разположен в Тракийския зоогеографски 
район, в който преобладават европейски и средиземноморски животински видове 
(Георгиев 1997). Долинa та на р. Марица се явява естествен коридор за навлизане от юг 
на средиземноморска фауна като ендемитите (при надземни представители - някои 
многоножки и скакалци; при подземната фауна- 3 балкански и 6 български ендемита) са 
малко - концентрирани предимно в Източни Родопи. Типичната подземна фауна има 
малко сходства само със съседния Рило Родопски район. Теренът е равнинно-хълмист 
със средна надморска височина 100 - 200m. Фауната в района не се отличава от 
характерната за тази биогеографска област. В този район тя е с твърде редуциран видов 
състав, поради факта, че видовия състав на естествената растителност е силно стеснен, 
което в съчетание с усвоените от стопанска дейност площи определян незначителна 
фаунистична населеност. 

По отношение на представителите на дивата фауна съществено влияние оказва 
развитието на агроекосистемите, засягащо предимно популациите на хищниците, 
гризачите и насекомите - най-вече чрез масираното използване на средства за растителна 
защита и други токсиканти. 

В близост до транспортните оси няма защитени територии и чувствителни 
екосистеми. 

Природни забележителности: 
• Защитена местност "Злато поле" - единствената влажна зона по река 

Марица, оазис на редки растителни и животински видове. 
• Защитена местност "Пропаднало блато" - между с. Голямо Асеново и с.Бял 

Извор. 
• Защитена местност „Нощувка на малък корморан” - в землището на 

с.Радиево. 
• Минерални извори с температура на водата 35.4оС край град Меричлери. 

II.1.7 Промишленост 
В общината промишлеността е с приоритетно развитие, като основни отрасли са 

химическа промишленост, енергетика, производство на строителни материали, 
шивашка, кожено-галантерийна, хранително-вкусова промишленост и т.н. и формира 
около 80% от общинската икономика. 

На територията на общината при производствената дейност на фирмите се 
генерират различни видове отпадъци. 

Основните производствени единици, генериращи производствени и опасни 
отпадъци са: "Неохим" АД, "Вулкан" АД и ТЕЦ "Марица 3" АД, като водещо място по 
годишно количество на генерирани производствените отпадъци заема ТЕЦ "Марица 3", 
а по отношение на генерираните опасни отпадъци, най-значим източник е фирма 
"Неохим" АД. 
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II.1.8 Селско стопанство 
В структурата на селското стопанство основното производство е на зърнени 

храни (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед) - формиращи около 50 % от приходите, 
следвани от техническите култури, животновъдството, зеленчукопроизводство и др. 
През последните години се наблюдава интерес към развитие и разширение на 
традиционните за района трайни насаждения. 

Основните отглеждани култури са зърнено-житните - пшеница, ечемик (около 
50% от насажденията), царевица и слънчоглед (около 20%). Около 34 хил. дка са заети от 
технически култури (основно памук). Традиционното за общината 
зеленчукопроизводство е силно намаляло, и заема около 10 хил.дка. Един от ресурсите 
на общината - ливади, мери и пасища, не ефективно използван като основа за развитие 
на животновъдството. 

Земеделските земи заемат площ 416.6 км2, което представлява 73.39% от общата 
площ на общината. 

II.1.9 Горски ресурси 

Общата площ на земи и гори от горския фонд на община Димитровград е около 68 
000 дка. Две трети от горите са издънкови. Делът на иглолистните насаждения е 
най-малък - около 3000 дка; горски пасища, поляни, голини, сечища - около 500 дка, 
просеки - 800 дка, кариери 400 дка, сметища - 80 дка, трайни горски пътища - 70 дка, 
разсадници - 130 дка, ниви, в т. ч. дивечовъдни - 80 дка и др. 

Предвид силната индустриализация на Димитровград, повечето от горите около 
града и околните села, са гори със специално предназначение - за пречистване на 
въздуха, с водоохранна и водозащитна функция. 

Процесът на възстановяване на собствеността на горите е приключил и горите са 
възстановени на собствениците им. 

Балансът на горския фонд (ГФ) на общината, по видове собственост е: 
• гори и земи в ГФ - държавна собственост - 37 115 дка. - 54,2% 
• гори и земи в ГФ - общинска собственост - 24 630 дка. -36% (за обл. 

Хасково - 50%) 
• гори и земи в ГФ - частна собственост - 6 721 дка. - 9,8% 

II.1.10 Управленски фактори 

Управлението на община Димитровград се осъществява съобразно 
Конституцията и законите на Република България. 

Общинският съвет е местният законодателен орган. Той определя политиката за 
изграждане и развитие на общината и осъществява контрол при нейното провеждане. 

Местният орган на изпълнителната власт е кметът. Неговата работа се подпомага 
от общинската организация. 

Към Общинския съвет са сформирани 11 постоянни комисии: 
• Постоянна комисия по икономическа политика и бюджет; 

 
• Постоянна комисия по ТСУ , строителство и комунални дейности; 
• Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности; 
• Постоянна комисия по образование, младеж и спорт; 
• Постоянна комисия по култура, вероизповедания и средства за масова 

информация; 
• Постоянна комисия по аграрна политика и земеделие 



ОБЩИНА  ДИМИТРОВГРАД  
гр. Димитровград, бул. "Г.С.Раковски" №15, 

тел.: 0391/68203, факс: 0391/66996, е-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg 

Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Димитровград, гр. Димитровград 13 

• Постоянна комисия по търговия, общински пазари и тържища; 
• Постоянна комисия по транспорт и съобщения; 
• Постоянна комисия по европейски програми и опазване на околната среда 

и водите; 
• Постоянна комисия по законност и обществен ред. 
• Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси.  
Постоянните комисии имат за задача: 

o да проучват потребностите на населението в съответната област и 
да правят предложения за решаване на проблемите; 

o да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решаването 
на въпроси, внесени за обсъждане и решаване; 

o да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет. 

Освен постоянните комисии, с решения на Общински съвет Димитровград са 
създадени и следните комисии: 

• Временна комисия за устойчиво местно развитие; 
• Временна комисия за уреждане на жилищни въпроси на гражданите с 

многогодишни жилищно-спестовни влогове; 
• Общинска комисия за обществен ред и сигурност; 
• Обществен съвет по социално подпомагане; 
• Наблюдателна комисия 

II.1.11 Икономическо състояние 
С Решение №612 на Министерския съвет от 2002 година, бюджетните дейности 

са разделени на държавни и общински. 
Държавата поема отговорност да финансира здравеопазването, образованието и 

социалните дейности, а всички останали се финансират от общинския бюджет - те са 
отговорност на общината и дава възможност на общините да насочат усилията си за 
подобряване на инфраструктурата си и за по-добро управление на собствените си 
средства и приходи. 

Към 30.06.2011 година бюджета на Община Димитровград по прихода и по 
разхода е 29 805 215 лева. През първото полугодие на 2011г. изпълнението на данъчните 
приходи е 56,22% ; приходи и доходи от собственост 40,40% ; приходи от такси 53,96% ; 
други неданъчни приходи 49,46% ; приходи от концесии 103,13% и най-малко 
постъпили  приходи са тези от продажба на земя 19,40%. В разходите 12 264 286 лева най 
голям обем – 5 481 351 лева или 44,69% са за сферата на образованието ; 2 745 394 лева за 
благоустрояване или 22,39% ; 1 254 868 лева за общинска администрация ли 10,23% ; 804 
330 лева са социални дейности или 6,56% ; 732 703 лева за спорт култура и религиозни 
дейности иил 5,97% ;  за икономически дейности и услуги 645 004 лева или 5,26% ; за 
здравеопазване 315 153 лева или 2,57% ; отбрана и сигурност 148 794 лева или 1,22%  ; и 
136 725 лева или 1,11% са разходите за лихви по дългосрочните заеми. 

Трайна е тенденцията за предвидими и стабилни местни приходи, което 
гарантира обезпечаването на общинските разходи в нормални граници. 

Към датата на приемане на Програмата, финансовото състояние на община 
Димитровград е стабилно. Общината разполага с необходимия човешки, технически и 
финансов потенциал за упражняване както на своята дейност и на дейностите по 
третиране на отпадъците. 
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II.1.12 Население 
Селищната мрежа в общината съдържа два града - Димитровград и Меричлери и 

25 села, пръснати равномерно по територията. Освен функционален, ядрото - 
Димитровград се явява и пространствен център на територията, която няма сериозни 
релефни бариери, освен река Марица и възвишенията между Хасково и Димитровград. 

Населението на общината /31.12.2011./ е 52 947 души, от които 38 217 са в 
Димитровград. 

С развитието на частната инициатива в селското стопанство, почти всички хора, 
живеещи на село са постоянно пребиваващи там. Незначителен е процентът на тези, 
които пътуват за работа до гр.Димитровград или друго населено място. През последните 
години се забелязва, че хора живеещи в град, през летния сезон пребивават по селата. 

Населението по кметства е посочено в таблицата по-долу. 
 
Таблица1. Население по постоянен адрес в община Димитровград към 15.09.2012 
 

  Население по постоянен 
адрес 

 

 ГР.ДИМИТРОВГРАД  43119  
 ГР.МЕРИЧЛЕРИ  1901  
 С.БОДРОБО  237   
 С.БРОД  686  
 С.БРЯСТ  142  
 С.ВЕЛИКАН  72  
 С.БОДЕН  310  
 С.ВЪРБИЦА  318   
 С.ГОЛЯМО АСЕНОВО  263  
 С.ГОРСКИ ИЗВОР  126  
 С.ДЛЪГНЕВО  138   
 С.ДОБРИЧ  1101  
 С.ДОЛНО БЕЛЕБО  241  
 С.ЗДРАВЕЦ  193  
 С.ЗЛАТОПОЛЕ  421  
 С.КАСНАКОВО  385  
 С.КРЕПОСТ  1584  
 С.КРУМ  413  
 С.МАЛКО ЯСЕНОВО  104   
 С.РАДИЕБО  1050  
 С.РАЙНОБО  73  
 С.СВЕТЛИНА  49  
 С.СКОБЕЛЕБО  546  
 С.СТАЛЕБО  388   
 C.CTPAHCKO  460   
 С.ЧЕ РНОГОРОБО  949  
 С.ЯБЪЛКОВО  

 
1418   
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II.1.13 Демографски фактори 

Неблагоприятните проблеми в демографските процеси, настъпили през 
последните 15-20 години в България се отнасят и за община Димитровград. Промените в 
икономиката дават отражение върху естествения и механичен прираст, върху 
миграцията. Тенденция е намаляването броя на населението, както на общината, така и 
на гр. Димитровград. 

В повечето селища, включително и в Димитровград населението намалява. 
Налице е голяма миграция, в т. ч. емиграция извън страната. Емигрирането на млади 
хора дава отражение върху естествения и механичен прираст. 

Естественият прираст за общината е отрицателен. Механичният прираст за 
центъра на общината и по-големите селища също е отрицателен. Положителен естествен 
прираст имат само отделни села, към които има групово, спонтанно заселване, което се 
държи най-вече на свободен жилищен фонд - Злато Поле, Добрич, Брод, Крепост, както 
и на развития третичен сектор - търговия, услуги, образование, здравеопазване, 
съществуваща инфраструктура - вода, канализация и др. 

Населението на община Димитровград възлиза на 52 947 души. Същото 
представлява 22,9% от това на област Хасково и 0,8% от населението на страната. От 
данните е видно, че община Димитровград е една от големите общини по население в 
областта и страната. Градското население, представено от градовете Димитровград и 
Меричлери представлява 73,5%, в т. ч. Димитровград - 70,2% и Меричлери - 3,3%. 
Селското население, представено от 25 села представлява 26,5%. 

Естественият прираст за всички селища в общината е отрицателен. Механичният 
прираст е положителен само в селата, където има „спонтанно заселване". 

Причините са: 
• изселване в градовете, в това число други градове, предлагащи работа; 
• емиграция, в крайна сметка пак липса на работа. 

Годишният прираст - естествен и механичен за община Димитровград е 
отрицателен. В община Димитровград темпът на спад е около и над 3 пъти по-голям от 
националния, като град Димитровград бележи дори по-силно обезлюдяване от малките 
селища.  

Публикуваната от НСИ дългосрочна прогноза за демографското развитие на 
страната до 2060 г. очертава три възможни сценария: 

• целеви вариант, считан за най-вероятен, който предвижда 
ускоряващ се отрицателен годишен прираст, започващ от -0,51% в 
началото и достигащ -0,76% в края на периода; 

• относително ускоряване – сравнително постоянен средногодишен 
отрицателен прираст около -0,43%; 

• относително забавяне - предвижда ускоряващ се отрицателен 
годишен прираст, започващ от -0,55% в началото и достигащ 
-0,92% в края на периода. 

На база на очертаните тенденции и дългосрочна прогноза на НСИ за 
демографското развитие на страната до 2060 г, за община Димитровград може да се 
предположи постепенно затихване на годишния темп на обезлюдяване, като за целите на 
настоящата програма е прието той да бъде 1.43 пъти по-висок от този на национално 
ниво, посочен в целевия вариант на дългосрочната прогноза за демографското развитие 
на страната до 2060 г. Като резултат за тази община се реализира отрицателен прираст, 
възлизащ общо на 22.14% за периода 2010 -2038 г при 16.06% за същия период на 
национално ниво. 
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II.1.14 Състояние на инфраструктурата 
Пътна и ж. п. мрежа 
Община Димитровград се намира в северозападната част на Хасковска област. 

Югозападната на община Димитровград се пресича от следните републикански пътища: 
I-8 - София - Пловдив - Хасково - Свиленград. 
Посока от север на юг се пресича от шосе : 

• I-5 Русе - Велико Търново - Стара Загора - Димитровград - Хасково - 
• Кърджали. 
• шосе III-663 - границата с посока изток - запад почти по средата на 

територията 
• шосе III-807 - преминава в западната част успоредно на границата с 

Пловдивска област Върбица - Скобелево - Чирпан. 
• шосе III-506 пресича в югозапад територията се от Димитровград - Горски 

извор -Светлина - Минерални бани. 
Връзката Хасково -Димитровград се осъществява по републикански път 1-5 и е с 

две платна по две ленти плюс аварийна лента и разделителна ивица. 
Всички шосета в разглежданата територия са с асфалтова настилка. 
През общината минава международният път Е80 (ЕК №10) и международния път 

Е (ЕК №9) Пресичането им в общинската територия е предпоставка от изключително 
голямо значение, която следва да се използва рационално. 

Водоснабдяване и канализация: 
• Водоснабдяване 
Изградената водопроводна мрежа в община Димитровград към 2005г. е 404 км, в 

т.ч.: 
• 102 км е в Димитровград, 
• 20 км в град Меричлери и 
• 282 км в селата. 

Населените места с канализационна мрежа, независимо от степента на 
изграждане, са 17 в това число Димитровград и Меричлери и 15 села. 

С канализационна мрежа в селата са 30% от улиците. 
В Димитровград 90% от общата дължина на улиците са с изградена канализация. 
В голямата част от селата няма изградена канализационна мрежа, а отвеждането 

на отпадъчните води от сградите се осъществява главно с къси канали до попивни или 
септични ями. В някои случаи са изградени канализационни мрежи само в централните 
им части, където са разположени административни сгради и обекти на общественото 
обслужване. 

При 95% водоснабдените улици в община Димитровград се вижда сериозното 
изоставане в изграждането на канализационната мрежа. 

• Канализация 
Изградената канализационна мрежа в община Димитровград към 2005 год. общо 

с колекторите е 139 км от които: 
• 77 км в Димитровград, 
• 50 км в селата. 

Населените места с канализационна мрежа, независимо от степента на 
изграждане, са 17 в това число Димитровград и Меричлери и 15 села. 

С канализационна мрежа в селата са 30% от улиците . 
В Димитровград 90% от общата дължина на улиците са с изградена канализация. 
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В голямата част от селата няма изградена канализационна мрежа, а отвеждането 
на отпадъчните води от сградите се осъществява главно с къси канали до попивни или 
септични ями. В някои случаи са изградени канализационни мрежи само в централните 
им части, където са разположени административни сгради и обекти на общественото 
обслужване. 

• Електрификация 
На територията на община Димитровград има изградена мрежа високо (ВН) и 

ниско напрежение(НН). Изградената мрежа за НН - Ниско напрежение е 420 км в 
общината. Има построени 223 трафопоста. Електроенергийната система в общината е 
добре развита и оразмерена да поеме по-голямо натоварване, което би улеснило 
бъдещите консуматори и би стимулирало икономическото развитие. 

• Телекомуникации 
В община Димитровград има изградени два вида телефонни централи - цифрови и 

аналогови. Общата дължина на подземната телефонна мрежа за община Димитровград е 
500 км. Общият брой абонати за цялата община е 20000, от които 14100 абоната - за град 
Димитровград, а останалите за всички села и град Меричлери, находящи се на 
територията на общината. Общият брой цифрови телефони за гр. Димитровград са 5500 
бр., а останалите са аналогови. 

Съобщителната мрежа е добре развита и с предвидената поетапна цифровизация, 
съгласно програмата на БТК, не би следвало да създава проблеми и в перспективния 
период. 

• Газификация 
В община Димитровград няма изградена газопроводна мрежа. Обектите, до които 

има подадено газо-снабдяване са: "Неохим"АД и "Вулкан". 
• Топлофикационна  мрежа 
В община Димитровград няма изградена топлопреносна мрежа и централна 

топлофикация. Топлоснабдяването на по-големите обществени обекти (детски градини, 
училища, болница и др.) е с локални отоплителни инсталации, които биха могли да се 
използват за отопление и при една бъдеща газификация. 

II.2  Екологична характеристика 

Общото екологично състояние в Димитровград е сравнително по-добро в 
сравнение с предишните периоди. Това се дължи на намаления капацитет и промяна на 
характера на производствата в обектите замърсители и положителния ефект от 
проведените мероприятия и взетите марки в изпълнение на екологичните програми по 
фирми и за общината, като цяло. Независимо от това обаче, той остава един от 
сравнително най-замърсените райони в страната. Градът и районът около него 
целогодишно е експониран на наднормени концентрации на амоняк, прах, серен двуокис 
и периодично - на комбинираното въздействие на наднормените концентрации на 
амоняк, прах и серен двуокис, по-рядко и на сероводород. 

Въпреки подобряването на екологичната обстановка, все още има проблеми, 
които следва да бъдат решени. Към проблемните аспекти са: 

•  Замърсяване на водите: 

Основни източници на замърсяване на повърхностните води на територията на 
община Димитровград са: промишлените предприятия от източната и западна 
индустриални зони на гр. Димитровград - река Марица; предприятията от северна 
индустриална зона на гр.Хасково - река Банска; битови отпадни води - река Марица и 
притоци. 
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Основен замърсител по всички показатели с изключение на тежките метали (мед, 
цинк, олово, желязо) са отпадъчните и промишлени води на град Димитровград. Този 
дългогодишен проблем потвърждава необходимостта от изграждане и въвеждане в 
редовна експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води за град 
Димитровград. 

Необходимостта от пречистване на отпадъчни води се налага и от факта, че 
речните води оказват значително влияние върху подземните води в терасата на р. 
Марица, част от които се ползват за водоснабдяване на редица населени места, 
разположени покрай реката. 

В момента се изгражда пречиствателна станция за отпадъчни води от 
гр.Димитровград, която предстои да бъде въведена в експлоатация през 2008г. 

•  Атмосферен въздух: 
Източниците на емисии в атмосферния въздух в района на Димитровград са : 

• преработващия сектор - с големи отраслови единици в енергетиката, 
• химическата и циментовата промишлености ; 
• обслужващия сектор - транспорт, търговия, услуги и др. 
• жилищният сектор - емисиите, свързани с локалното отопление на 

жилищата. 
В района на гр.Димитровград се контролират в емисионно отношение три 

дружества : ТЕЦ "Марица 3" АД , "Неохим" и "Вулкан" АД. Тези значими 
производствени субекти са обособени в 2 производствени зони : източна и западна. 

Основни източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух са: 
• сгуроотвали на ТЕЦ "Марица 3" АД; 
• общинските пазари; 
• депо за твърди битови отпадъци. 

Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ контролира на територията 
на община Димитровград концентрациите на следните вещества, замърсители на 
атмосферния въздух: серен диоксид, фини прахови частици PM 10, амоняк, сероводород, 
азотни окиси, оловни аерозоли. 

Община Димитровград има разработена "Програма за оценка и управление на 
атмосферния въздух, намаляване емисиите и достигане на установените норми за вредни 
вещества в района на гр. Димитровград. Срокът за действие на програмата е 2003-2010г. 

•  Третиране на отпадъците: 
На територията на община Димитровград се генерират годишно около 80000 

куб.м. битови отпадъци, които се депонират по технология санитарно депониране на 
депо за ТБО разположено в землището на село Добрич. Депото отстои на около 6 км 
югозападно от Димитровград. На него се депонират битови отпадъци, строителни и 
различни производствени отпадъци. Към настоящия момент депото не отговаря на 
действащата нормативна база на националното и европейско законодателство , не се 
извършва отвеждане на филтрационните води и изолиране на почвите от замърсяване. 

Депото е с изчерпан капацитет.  
От началото на 2005 година във всички населени места на територията на община 

Димитровград е въведено и се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване. 
От големите производствени единици в общината водещо място по годишно 

количество на генерирани производствените отпадъци заема ТЕЦ "Марица 3" , а по 
отношение на генерираните опасни отпадъци, най-значим източник е фирма "Неохим" 
АД. 
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III.  СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ 

III.1  Данни за отпадъците 

Развитието на община Димитровград като голям промишлен, търговски, 
транспортен, туристически и административен център обуславя в основна степен и 
значителни количества и видово разнообразие на генерираните отпадъци. 
Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност за 
вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, 
инсталациите и съоръженията за третиране. Независимо от факта, че в нормативната 
уредба са регламентирани отговорностите и източниците за събиране на данни за 
отпадъците, големите различия в представените данни показва, че не съществува 
достатъчно достоверна система за отчитане и документиране на необходимата 
информация. 

III.1.1 Анализ на съществуващото състояние и оценка на видовете отпадъци 

III.1.2  Количество и морфологичен състав на битовите отпадъци 

Към настоящия момент най-надеждна информация за количеството и състава на 
образуваните битови отпадъци дават резултатите от Задача 1.4: Морфологичен анализ 
на количествата и вида на генерираните отпадъци в Регион Хасково извършена в 
рамките на проект „Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за ПУП, 
идейни проекти и технически проекти за Регионален център за третиране на неопасни 
отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на 
инертни отпадъци, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти 
от ОП "Околна среда 2007-2013 г." по приоритетна ос 2”. През 2009 г. е проведено 
обследване на морфологичния състав на отпадъците за 4 годишни сезона: 

- летен сезон – 7-ми септември /понеделник/ до 12-ти септември /събота/, 
2009г.; 

- есенен сезон – 3-ти ноември  (вторник) до 7-ми ноември (петък), 2009г.; 
- зимен сезон – 15-ти февруари  (понеделник) до 19 февруари (петък), 

2010г.; 
- пролетен сезон – 19-ти април  (понеделник) до 23 април (петък), 2010г. 

В резултат на изпълнената програма за пробонабиране са взети общо 40 проби, 
разпределени по генератори, както следва в таблица 2.  

Таблица 2 Брой проби за различните генератори в община Димитровград 
Тип генератор бр. опробвания  
Градска част 8 
Селски райони 4 
Индустрия 4 

 
Сравнение на средногодишния състав на различните генератори и за региона 

Хасково като цяло, за някои от по-важните видове отпадъци, е представено на фигура 2. 
От резултатите се вижда, че в община Димитровград се наблюдават тенденции, 
характерни и на национално ниво: в селата се наблюдава по-ниско количество на 
хартиени и пластмасови отпадъци за сметка на завишени количества градински и 
"други" (неопределими, дребна фракция). 

Средният състав за региона е много по-близък до този в градовете Хасково и 
Димитровград, отколкото до по-малките селища. Последното е лесно обяснимо с оглед 
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на факта, че тези два големи града имат висока тежест, образувайки около 83% от 
отпадъците в региона. 

Фигура 2  Сравнение на средногодишния състав на различните генератори и за 
региона като цяло 
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На фигури 3-5  са представени сезонните вариации в състава на отпадъците за 

община Димитровград за някои от по-важните видове отпадъци. 
 
Фигура  3 Сезонно  разпределение  на  основните видове отпадъци  за  

Димитровград - градска част 
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В градската част на Димитровград, може да се отчете тенденция за по-високи 

проценти на хранителните отпадъци през лятото, докато хартиените и пластмасовите 
отпадъци са най-много през пролетта. Градинските бележат максимум през лято-есен, а 
инертните са в много ниски количества. 
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Фигура  4 Сезонно  разпределение  на  основните видове отпадъци  за  
Димитровград - индустриална зона 
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При отпадъците от индустриалната зона на Димитровград е трудно без 

статистическа оценка да се определят категорични сезонни вариации, по отношение на 
най-разпространените видове – храна, хартия, пластмаса и "други". При текстила  има 
сезонна зависимост, при която се наблюдават минимални количества през лятото. 

 
 
 
 
 
 
 
Фигура  5 Сезонно  разпределение  на  основните видове отпадъци  за  

Димитровград - села 
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Осреднения морфологичен състав на образуваните отпадъци е представен в 

Таблица 3 
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Таблица 3 Морфологичен състав, установен на база направено опробване за 4 
сезона 

Видове отпадъци Общо 
храна  22.63% 
хартия  9.56% 
картон  8.25% 
пластмаса  17.99% 
текстил  4.62% 
гума  0.42% 
кожа  0.25% 
градински  15.21% 
дърво  0.48% 
стъкло  4.17% 
инертни и строителни 14.90% 
метал-алуминий 0.26% 
метал-желязо 0.50% 
метал-други метали 0.09% 
електр.оборудване 0.30% 
опасни 0.38% 
 
Осреднените резултати за морфологичния състав за различните генератори са 

представени в таблицата по-долу. 
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Таблица4. Осреднени резултати за различните генератори           

видове отпадъци Димитровград 
градска 

Димитровград 
индустрия 

Димитровград села 

храна  19.72% 14.61% 4.96% 
хартия  8.70% 9.83% 2.68% 
картон  9.76% 10.46% 2.56% 
пластмаса  18.06% 18.89% 13.06% 
текстил  3.83% 6.86% 5.80% 
гума  0.37% 0.77% 0.51% 
кожа  0.34% 0.79% 0.08% 
градински  5.21% 0.83% 21.90% 
дърво  0.14% 0.00% 0.00% 
стъкло  3.99% 1.41% 2.09% 
инертни  1.27% 2.31% 0.68% 
метал-алуминий 0.33% 0.09% 0.14% 
метал-желязо 0.61% 0.07% 0.54% 
метал-други метали 0.00% 0.00% 0.00% 
електр.оборудване 0.54% 4.31% 0.13% 
други 26.89% 28.08% 44.53% 
опасни 0.22% 0.68% 0.35% 

 
Наличните данни за годишното количество на битовите отпадъци в община 

Димитровград показват, че годишното количество на образуваните битови отпадъци 
варира от 35,000 до 40,000 тона на година. Поради липса на везна на депото за ТБО 
стойностите за количествата на битовите отпадъци са определени по действително 
извозените ТБО от сметоизвозните коли, по броя на курсовете и вместимостта на 
съответната кола. Практиката показва че количествата отпадъци определени, по броя на 
курсовете води до нереалистично завишаване на резултатите. По-надежден метод е 
експертното определяне на количествата въз основа на данните, получени при различни 
проучвания и експертни оценки и сравнение с количествата, образувани в общини със 
сходен брой население, които са измерени чрез кантари преди депониране.  

Експертно оценените норми на натрупване за населените места от Регион 
Хасково в рамките на проект „Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за 
ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален център за третиране на 
неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за 
обезвреждане на инертни отпадъци, подготовка на заявление за финансиране на 
инвестиционни проекти от ОП "Околна среда 2007-2013 г.", които са използвани при 
изготвяне на сценариите и проектирането, са представени в Таблица 5: 

 
Таблица 5 Оценка на нормата на натрупване за различните типове селища  

малки  населени  места (до  3,000 ж) гр. 
Меричлери  и  
всички  села   

200 кг/ж/г 

населени  места  (от  3,000 ж  до 25,000 ж)  няма 

населени  места (от 25,000 ж до 50,000 
ж) 

град 
Димитровград 

310 кг/ж/г 
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На база на така определените норми и демографския анализ е определено общото 
количество на отпадъци в отделните административни единици, използвано в 
настоящата програма. В рамките на цитирания по-горе проект са разгледани три 
сценария за прогнозиране на количеството и съставът на образуваните отпадъци, които 
се различават по различното нарастване на нормата на натрупване (НН), като 
предполагат увеличаване на НН като дял от ръста на БВП, като се постига постепенно 
намаляване на този дял във времето и като резултат се получава постоянно нарастване на 
отпадъците, но с постепенно затихващ ръст. Прогноза за количеството на образуваните 
отпадъци по видове е представено в Таблица 6. 

 
Таблица 6. Прогноза за количеството на образуваните отпадъци по видове за 

периода 2012-2017 г. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Общо образувани 
отпадъци, тона/год 17 355 17 474 17 559 17 617 17 641 17 645 
Хранителни  4 243 4 280 4 307 4 325 4 334 4 337 
Хартия 2 308 2 355 2 397 2 434 2 463 2 489 
Картон 2 707 2 749 2 785 2 816 2 840 2 859 
Пластмаса  2 743 2 751 2 752 2 748 2 740 2 728 
Текстил  458 455 452 449 446 443 
Гума 173 172 171 170 169 168 
Кожа  173 172 171 170 169 168 
Градински  1 740 1 754 1 762 1 765 1 763 1 758 
Дървесни 247 246 244 243 241 240 
Стъкло  696 692 688 684 679 675 
Метали  211 210 208 207 206 205 
Инертни  1 483 1 474 1 465 1 456 1 447 1 437 
Опасни 172 164 157 150 144 139 

 
За да може да се оцени приносът на отделните източници с оглед на определяне 

на таксите на принципа „замърсителят плаща” е необходима оценка на разпределението 
на образуваните битови отпадъци между бизнес източници и жилищни сгради. 

Въпросната оценка е трудно да бъде направена без специално проучване, подобно 
на това на Столична община1, но все пак може да се предположи, че град Димитровград 
заемат междинно място между София и малките населени места. Очевидно количествата 
от бизнес източници следва да намаляват при по-малките селища, както сочат различни 
източници от проучвания в чужбина. 

Предложено е следното разпределение за различните населени места: 

Таблица 7 Съотношение на образувани битови отпадъци от бизнеса спрямо 
домакинствата 

малки населени места (до 3,000 ж) 0.06 
населени места (от 25,000 ж до 50,000 ж) 0,13 

 
1  „Пред-проектно проучване и съпътстващи документи за проект: “Управление на битовите 
отпадъци на столична община” за финансиране от фондовете на ЕС”, 2008 
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III.1.3 Строителни отпадъци 
Източник на данни за количеството на строителните отпадъци са годишните 

отчети на лицата, които извършват третиране и транспортиране на строителни отпадъци, 
представяни в РИОСВ. За оценка на количеството на образуваните строителни отпадъци 
към отчетените количества следва да се оцени и количеството на отпадъците, 
изхвърляни на нерегламентирани сметища и на депа без необходимото оборудване за 
претегляне. 

Тези отпадъци се генерират при реконструкции и строителство и събаряне на 
сгради, улици и благоустрояване на райони, други ремонти и поддръжка на инсталации. 
Състоят се главно от бетон, тухли, камъни, земни маси и керамика, изолации, дървени 
материали и пластмаси, хидроизолации, керемиди и др. 

Възможно е в някои случаи към строителните отпадъци , да има и опасни 
отпадъци. 

Община Димитровград няма обособено депо за строителни отпадъци. 
Строителните отпадъци се депонират заедно с битовите и някои производствени 

отпадъци на депото в землището на с.Добрич. Количествата на образуваните строителни 
отпадъци в община Димитровград  са отразени в таблица 8.    

 
Таблица 8 Количества строителни  отпадъци  на територията на  

община  Димитровград  
година стр.отпадъци  и  земни  маси  общо 

( м3/г. ) 
2005 13,800 
2006 14,300 
2007 37,720 
2008 37,360 
 
 
 

III.1.4 Производствени неопасни и опасни отпадъци. 
Основните източници на производствени отпадъци са по-големите 

производствени единици, съсредоточени основно в общинския център. Съгласно 
информацията, предоставена в ИАОС от фирмите- генератори на отпадъци с годишните 
отчети за се наблюдава генерирането на 504 различни вида отпадъци в проектен регион 
Хасково.  

Генерираните производствени и опасни отпадъци основно се обезвреждат от 
самите фирми генерирали тези отпадъци. 

Обобщена информация за количествата на образуваните битови, производствени, 
строителни и опасни отпадъци в община Димитровград е представена в Таблица 9. 

 

Таблица9  Количество на отпадъците по вид за периода 2005 -2007 г.  

№                                   Община 

Вид  

на отпадъци 

Димитровград 

•  Производствени отпадъци 2005г. 57 217 
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№                                   Община 

Вид  

на отпадъци 

Димитровград 

2006г. 98 205 

2007г. 99 562 

2005г. 23 900 

2006г. 19 997 

•  Опасни отпадъци 

2007г. 21 049 
 
При прегледа на производствените и опасните отпадъци са отчетени само 

генерираните в основните предприятия на територията на общината. Отговорността за 
третирането им е на техните причинители, но те имат значение за настоящата Програма, 
поради по-големите количества и постъпването на част от тях в общинското депо.  

Най-големите дружества, генериращи най-много по количество и разнообразие 
по вид производствени отпадъци , на територията на община Димитровград са: 
"Неохим" АД, ТЕЦ "Марица 3" и "Вулкан" АД. 

От големите производствени единици в общината водещо място по годишно 
количество на генерирани производствените отпадъци заема ТЕЦ "Марица 3", а по 
отношение на генерираните опасни отпадъци, най-значим източник е фирма "Неохим" 
АД. 

По-голямата част от производствените неопасни отпадъци се предават на други 
фирми за оползотворяване. Част от опасните производствени отпадъци се предават на 
лицензирани фирми за оползотворяване, а тези, които не могат да се оползотворят на 
този етап, се съхраняват на територията на предприятията при определени безопасни 
условия. 

Точни данни за тяхното състояние се предоставя ежегодно на РИОСВ - Хасково и 
Община Димитровград посредством информационни карти, съгласно Наредба № 10 от 
06.11.1998г. за реда за оформянето на документите относно отчета и информацията за 
управлението на дейностите по отпадъците, издадена от МОСВ, МРРБ и МЗ (ДВ, 
бр.151/18.12.1998г./. Количества образувани производствени и опасни отпадъци опасни 
за периода 2005 - 2007г. по отделни генератори по данни на ИАОС е представено в 
Приложение 1.  

 
III.1.5 Утайки от ПСОВ 

Към момента  в гр.Димитровград се изгражда ПСОВ. С началото на нейната 
експлоатация ще започне образуването на отпадъчни утайки. Прогнозното количество 
на обезводнената утайка от ПСОВ Димитровград съгласно проекта е около- 7 300 м3 
/годишно при влажност 75-78%.  
III.1.6 Отпадъци от опаковки 

Съвместно с община Димитровград, организацията по оползотворяване „Екопак 
България”АД прилага програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки на 
територията на общината, която се извършва съвместно с фирмите извършващи 
сметосъбиране и сметоизвозване. Понастоящем количеството на отпадъците от 
опаковки, събрани в контейнери за разделно събиране е ниско. За прогнозиране на 
количествата отпадъци от опаковки, които ще се отделят от общия отпадъчен поток е 
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направено допускането, че количеството, което ще бъде събрано разделно от 
организацията по оползотворяване ще се равнява на количеството, което й е необходимо 
за изпълнение на целите за събиране. Взето е в предвид съотношението на броя на 
населението в общината спрямо населението на страната. 

 
Таблица 10. Прогноза за количеството на отделените опаковки от общия 

отпадъчен поток 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Количество на събраните 
отпадъци от опаковки, т. 1 379 1 408 1 438 1 468 1 498 1 528 

Хартия 825 842 860 878 896 914 
Стъкло 397 405 413 422 431 439 
Пластмаса 158 161 164 168 171 175 

 
III.1.7 Излезли от употреба моторни превозни средства 

Дейностите по събиране, разкомплектоване и оползотворяване на ИУМПС са 
регламентирани законодателно с Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците 
от моторни превозни средства. В страната функционират четиринадесет организации по 
оползотворяване на ИУМПС по-големите, от които имат сключени договори с 
подизпълнители извършващи събиране на ИУМПС в общината. 

Данните за образуваните количества ИУМПС се публикуват от ИАОС, но 
варират в значителна степен през годините и се налага ревизирането им поради, което не 
може да се определи ясна тенденция. Последните данни за 2011 г. показват, че годишно 
се образуват около 65 000 т. ИУМПС или норма на натрупване 8,8 кг./ж./г. Количеството 
на образуваните ИУМПС в общината преизчислено през нормата на натрупване за 
страната е 493 т./г.  

 
III.1.8 Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

Данни за количеството на събраните отработени масла се публикуват от ИАОС 
въз основа на отчетите съгласно чл. 41, ал. 5 от Наредбата за изискванията за третиране и 
транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Нормативното 
задължение за събиране на 40% от количеството на маслата пуснати на пазара е 
съобразено с средния процент на загубите при употреба на различните видове масла и 
различните начини на употреба. Следователно може да се приеме с голяма 
достоверност, че количеството на събраните отработени масла  равно на количеството на 
образуваните отработени масла. За 2011 г. количеството на събраните отработени масла 
по данни на ИАОС възлиза на 9 540,675 тона.  

Освен общото количество на отработените масла е необходимо да се познава и 
процентното разпределение на отделните видове отработени масла тъй като от това 
зависи в голяма степен начинът на събиране и технологиите за оползотворяване. В 
зависимост от възможностите за събиране и оползотворяване, от количествата на 
образуваните отработени масла могат да се обособят следните три групи: 

• черни моторни масла – те представляват 73.5% от количеството на 
образуваните отработени масла и се характеризират с хомогенни свойства, поради което 
са търсени от предприятията за регенериране;  

• черни индустриални масла – те са около 22.5% от количеството на 
образуваните отработени масла и могат да се регенерират, но поради съдържанието на 
добавки и други вещества са по-малко търсени от предприятията за регенериране; 



ОБЩИНА  ДИМИТРОВГРАД  
гр. Димитровград, бул. "Г.С.Раковски" №15, 

тел.: 0391/68203, факс: 0391/66996, е-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg 

Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Димитровград, гр. Димитровград 28 

• леките индустриални масла съставляват около 4% от образуваните 
отработени масла – те са сравнително чисти, изкупната им цена е висока и лесно могат 
да се регенерират или използват повторно за други цели на място в предприятието, 
поради което те трудно попадат в системите за събиране на отработени масла.  

Данни за процентното съотношение на различните видове масла пуснати на 
пазара се предоставят от Агенция „Митници” и НАП, но при тях делът на групата 
„други” е значителен, което поради нейния неизяснен състав прави невъзможно 
определянето на процентното съотношение на различните видове масла. Поради тази 
причина са ползвани резултатите от изследването на делът на отделните видове масла 
респ. отработени масла публикувани в доклада на Европейската комисия - Critical review 
of existing studies and life cycle analysis on the regeneration and incineration of waste oils. 
Резултатите от изследването за процентното разпределение на трите вида отработени 
масла, изчислени въз основа на данните за количествата на отделните видове масла, 
реализирани на пазара в Европейския съюз и процентите характеризиращи оставащите 
количества отработени масла след употребата на съответния вид свежи масла са 
представени в Таблица 11.  

Таблица 11. Процентно разпределение на образуваните отработени масла по 
видове  

  

Вид масло Приложение 

Дял 
на 
пазара 
на 
масла 

% 
остат
ък 

Дял от 
общо 
образувани
те 
отработени 
масла 

Вид отработено 
масло 

Моторни масла 48.83
% 

59% 66.2% 

Смазки  автомобилни 2.03% 27% 1.26% 
Течности за 
автоматични 
предавки 

3.49% 1.92% 

Трансмисионни 
масла 

6.63% 3.65% 
А
втом

обилни 

Амортисьорни 
масла 

0.93% 0.51% 

Черни 
масла - 
автомо
билни 

73.5
% 

Редукторни масла 1.74% 0.96%  

Трансмис
ионни и 
масла за 
зъбни 
предавки 

Хидравлични 
трансмисионни 
масла 

13.95
% 

24% 

7.69% 

Смазки Индустриални 1.45% 27% 0.90% 
Компресорни 
масла 

1.40% 1.96% 

Машинни 
смазочни масла 

5.58% 7.82% 

И
ндустриални Други 

масла Други – за 
приложения 
различни от 
смазване 

2.33% 

61% 

3.26% 

Черни 
масла - 
индуст
риални 

22.6
% 
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Турбинни Високо 
рафинира
ни масла 

Електроизолацион
ни 

3.49% 48% 3.85% 
Леки 
масла 

3.9% 

 
Въз основа на данните за дяловете на отделните видове отработени масла в 

общото количество на образуваните отработени масла съгласно Таблица 11 е направена 
прогноза за образуваното количество на трите вида масла за петгодишен период, 
представена в Таблица 12.  

• Таблица 12. Прогноза за образуваното количество на трите вида 
масла за петгодишен период  

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Вид отработено масло [т] [т] [т] [т] [т] [т] 
Черни масла - 
автомобилни 

73,50% 7 012 7 153 7 296 7 442 7 590 7 742 

Черни масла - 
индустриални 

22,60% 2 156 2 199 2 243 2 288 2 334 2 381 

Леки масла 3,90% 372 380 387 395 403 411 
  100,00% 9 541 9 731 9 926 10 125 10 327 10 534 

Население 
на страната 7 364 570 7 326 966 7 289 554 7 252 333 7 215 302 

7 175 
264 

Норма на натрупване 1,30 1,33 1,36 1,40 1,43 1,47 
При преизчисление на тези количества спрямо населението на страната за 

съответните години се установява, че нормата на натрупване на отработени масла е 
около 1,3 кг/ж/г. Прогнозирана е лека тенденция към нарастване равняваща се на 
очаквания ръст на брутния вътрешен продукт за разглеждания петгодишен период. След 
това може да се прогнозира, че това количество ще бъде относително постоянно, като 
евентуалните нараствания на нормата на натрупване ще бъдат компенсирани от 
отрицателния демографски ръст в общината. 
III.1.9 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

Оценката и прогнозата за количествата и видовете отпадъци от ЕЕО, които трябва 
да се съберат в общината се основава на заложената в законодателството национална цел 
за събиране от 4 кг./ж./г. Съотношение на количеството на ИУЕЕО извън бита към 
ИУЕЕО от бита се приема за 20% съобразно данните на ИАОС за последните 5 години. 

За определяне на процентното разпределение на уредите, които ще се третират по 
еднакъв начин са използвани резултатите от изследването “Status report on waste 
electrical and electronic equipment in the UK”, 2005. Приема се, че процентното 
съотношение междуразличните групи се запазва и през следващите години 

Петгодишна прогноза за количеството на отпадъците от електрическо и 
електронно оборудване по групи е представена в таблица 13. 

Таблица 13. Прогноза за количеството на отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване по групи 
Година   2012 2013 2014 2015 2016 2017 

на страната бр. 
7 386 

551 
7 326 

551 
7 266 

551 
7 206 

551 
7 146 

551 
7 086 

551 Население 
в общината бр. 56 133 55 723 55 317 54 913 54 478 54 046 

Национална цел [т./г.] 29 546 29 306 29 066 28 826 28 586 28 346 
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Дял на населението в 
общината [%] 0.76% 0.76% 0.76% 0.76% 0.76% 0.76% 

Количество, което трябва да 
се събере в общината от бита [т./г.] 225 223 221 220 218 216 
Количество, което се очаква 
да се събере в общината 
извън бита [т./г.] 45 45 44 44 44 43 
Количество, което се очаква 
да се събере в общината в 
бита и извън бита [т./г.] 269 267 266 264 261 259 
 
 
 
Групи ИУЕЕО   2012 2013 2014 2015 2016 2017 

количество % тон тон тон тон тон тон 

Големи уреди (без хладилна 
техника) 54.0% 145.5 144.4 143.4 142.3 141.2 140.1 
Хладилна техника 15.0% 40.4 40.1 39.8 39.5 39.2 38.9 
Малки уреди 13.9% 37.5 37.2 36.9 36.6 36.3 36.1 
Монитори и телевизори 10.0% 26.9 26.7 26.6 26.4 26.1 25.9 
Луминесцентни лампи 1.0% 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 
IT (без ЕЛТ) 6.1% 16.4 16.3 16.2 16.1 16.0 15.8 

Общо ИУЕЕО за събиране от 
общината 100.0% 269.4 267.5 265.5 263.6 261.5 259.4 

 
III.1.10Батерии и акумулатори 

Съществуващата информация за образуването и управлението на негодни за 
употреба батерии и акумулатори, е непълна. От наличните данни трудно могат да бъдат 
откроени тенденции за увеличаване или намаляване на количествата на пусканите на 
пазара индустриални батерии и акумулатори за разглеждания период. Вариациите в 
количествата при никелово-кадмиевите акумулатори, например, се дължат на 
различната честота на провежданите търгове за доставка при големи консуматори. 

За определяне на количеството на негодните за употреба автомобилни и 
индустриални батерии и акумулатори са използвани наличните данни от годишните 
справки за 2011г. на Изпълнителната Агенция по Околна Среда за пуснатите на пазара и 
за събраните негодни за употреба батерии и акумулатори. 

Таблица 14 Потребление на батерии и акумулатори в община Димитровград 

Пуснати на пазара на Република България батерии и 
акумулатори 

Оценка на 
потреблението в 

общината 

Вид на батериите и 
акумулаторите Количество /т/ кг./ж./г. Количество /т/ 
Портативни 624,649 0,08 4,48 
Автомобилни 7 675,10 1,04 58,24 
Индустриални 2 523,49 0,34 19,05 

Количеството на образуваните негодни за употреба портативни батерии, което 
трябва да се събере през разглеждания период се равнява на количеството на батериите 
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пуснати на пазара умножено по коефициент на събираемост, не по-малък от 45 %. 
Цялото количество негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори трябва да 
се събере, което съгласно данните на ИАОС е средно около 25% от количеството на 
пуснатите на пазара индустриални батерии и акумулатори.  

Таблица 15 Отпадъци от батерии и акумулатори, образувани в община 
Димитровград 

Пуснати на пазара на Република България батерии 
и акумулатори (1)  

Оценка на 
потреблението в 

общината 

Количество, което 
трябва да се 

събере в общината 

Вид на 
батериите и 
акумулаторите Количество /т/ кг./ж./г. Количество, т./г. Количество, т./г. 
Портативни 624,649 0,08 4,48 2,02 
Автомобилни 7 675,10 1,04 58,24 58,24 
Индустриални 2 523,49 0,34 19,05 4,76 

 
 

III.1.11Излезли от употреба гуми 
За основа при определяне на количествата гуми, които ще се образуват през 

следващите години е взето под внимание отчетеното от ИАОС количество пуснати на 
пазара гуми през 2011г., за което е прогнозирано, че за петгодишен период постепенно 
ще нараства с очаквания ръст на БВП от около 2% средно за периода. 

Таблица 16. Прогноза за количествата пуснати на пазара гуми в страната 

мярка 2012 2013 2014 2015 2016 Количество гуми пуснати на 
пазара през годината [т.] 25 000 25 500 26 010 26 530 27 061 

нови [т.] 15 050 15 351 15 658 15 971 16 291 

регенерирани [т.] 260 265 271 276 281 

до 20 кг. 

втора употреба [т.] 650 663 676 690 704 

нови [т.] 8 000 8 160 8 323 8 490 8 659 

регенерирани [т.] 460 469 479 488 498 

над 20 кг. 

втора употреба [т.] 580 592 603 616 628 
Съгласно изискванията на чл. 8 и § 2. от Преходните и Заключителни разпоредби 

на Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, разписаният 
ангажимент за годишната количествена цел възлиза на 65 % от пуснатите на пазара през 
текущата година гуми.  

Нормативното задължение за събиране на 65% от количеството на гумите 
пуснати на пазара е съобразено със средния процент на загубите при употреба на гумите 
и е отчетено средното времетраене на употребата на гумите. Следователно може да се 
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приеме с голяма достоверност, че количеството на събраните ИУГ е равно на 
количеството на образуваните ИУГ. На база на прогнозите за количеството на пуснатите 
на пазара гуми и процента от тях, който трябва да се събере през съответната година в 
Таблица 17 са прогнозирани количествата на ИУГ, които ще се образуват в национален 
мащаб за 5 годишен период. След това може да се прогнозира, че това количество ще 
бъде относително постоянно, като евентуалните нараствания на нормата на натрупване 
ще бъдат компенсирани от отрицателния демографски ръст. 

Таблица 17. Прогноза за количествата ИУГ, които трябва да се съберат и оползотворят в 
Р. България и община Димитровград 

Гуми 
пуснати 
на 

пазара 

Национална 
цел 

ИУГ 
образувани 
в страната 

Норма на 
натрупване 

ИУГ 
образувани 
в общината 

Година 

[т.] [%] [т.] 

Население 
в Р. 

България 

кг./ж./г. 

Население 
в общината 

[т.] 
2012 25 000 65% 16 250 7 326 966 2,22 56 133 125 
2013 25 500 65% 16 575 7 289 554 2,27 55 723 126 
2014 26 010 65% 16 907 7 252 333 2,33 55 317 129 
2015 26 530 65% 17 245 7 215 302 2,39 54 913 131 
2016 27 061 65% 17 590 7 175 264 2,45 54 478 133 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ 

Тенденциите за нивата на образуване на БО, СО, ПО и ОО могат да бъдат 
обобщени както следва: 

Количествата на образуваните битови отпадъци ще нарастват, в резултат на 
очаквания икономически растеж, повишаване на доходите и потреблението на 
домакинствата. Независимо от това, може да бъде предположено стабилизиране на 
количествата БО, отчитано от общинската администрация, в резултат на засилване на 
контрола от нейна страна и подобряване качеството на постъпващата информация. 
Тенденциите за развитието на НН за различните фракции от битовите отпадъци са: 

• значително повишаване на количествата на хартията и картоните (нарастване с 
60-70% от ръста на БВП в началото и забавяне с около 20% в края на периода); 

• по-слабо повишаване на хранителните и градинските отпадъци, както и на 
пластмасите(нарастване с 50-60% от ръста на БВП в началото и забавяне с около 
1-5% в края на периода); 

• не се очаква повишаване на НН за стъклото; 
• останалите фракции остават с практически непроменливи стойности на общата 

НН, с изключение на опасните отпадъци, които годишно намаляват с около 5%. 
 
При определянето на тенденциите за образуването на производствени неопасни 

отпадъци следва да се отчетат колебанията в дейността на различните промишлени 
сектори и големите генератори на отпадъци. Бъдещото развитие на отраслите, които са 
основни причинители на отпадъци, като енергетика (ТЕЦ), машиностроителната, 
текстилната и хранително- вкусовата промишленост, ще бъде определящо за общото 
количество на образуваните отпадъци. 

В средносрочен и дългосрочен аспект може да бъде прогнозирано намаляване на 
количествата на образуваните опасни отпадъци, в резултат на изпълнението на мерките, 
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предвидени в съответните фирмени програми, свързани с предотвратяване на 
образуването и намаляване съдържанието на опасни вещества в отпадъците. 

III.2 Съществуваща практика за третиране на отпадъците. 

Предмет на настоящата част от програмата е съществуващото състояние на 
дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъците в община Димитровград. 

 
III.2.1 Събиране на смесени битови отпадъци 

III.2.1.1 Фирми извършващи дейност събиране, вкл. разделно и транспортиране на битови 
отпадъци  

Предоставянето на услугите по събиране и транспортиране на смесените битови 
отпадъци е отговорност на общинската администрация. Община Димитровград е 
възложила на " Нео Титан" ООД, Димитровград извършването на горепосочените 
задачи. От началото на 2005 година във всички населени места на територията на 
община Димитровград е въведено и се извършва организирано сметосъбиране с което е 
изпълнено изискването на ЗУО кметът на общината осигурява условия при които всеки 
притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да 
извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване или 
обезвреждане.
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Таблица 18  Фирми, извършващи дейност събиране и транспортиране на битови отпадъци  

Обхват на системата за организирано 
събиране и транспортиране на 
отпадъците 

Фирма / 
Организация по 
Оползотворяване 
(ООп), 
извършваща 
съответната 
дейност по 
третиране и 
транспортиране 
на отпадъците 

Дейност на 
фирмата/ ООп 
(за събиране, вкл. 
разделно, 
транспортиране, 
сортиране, 
предварително 
третиране, временно 
съхраняване, 
оползотворя-ване и 
обезвреждане  на 
отпадъците) 

Собственост 
на фирмата 
(частна, 
общинска, 
общинско 
предприятие, 
други) 

Форма на 
възлагане 
(договор, 
концесия, 
други 
форми) 

Срок на 
договора  
 
 
 

Разрешителен 
документ по чл. 
12 ЗУО 
(регистрационен 
документ, 
разрешение, КР)  

Обслужвани 
населени места 

Жители  % на 
обслуж-вано 
население 

„Нео-Титан” 
ООД 

Сметосъбиране, 
сметоизвозване, 
поддържане на 
паркове и 
озеленяване 

частна договор От 
10.09.2003 
г. 
До 
10.09.2013 
г. 

№14-РД-06-00/ 
22.07.2004г. 

гр.Димитровград 
с. Бодрово 
с.Брод 
с. Бряст 
с. Великан 
с. Воден 
с. Върбица 
с. Голямо 
Асеново 
с. Горски извор 
с. Длъгнево 
с. Добрич 
с. Долно Белево 
с. Здравец 
с. Злато поле 
с. Каснаково 
с. Крепост 
с. Крум 
с. Малко 
Асеново 
гр. Меричлери 
с. Радиево 
с. Райново 
с. Светлина 

65225 100 % 
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Обхват на системата за организирано 
събиране и транспортиране на 
отпадъците 

Фирма / 
Организация по 
Оползотворяване 
(ООп), 
извършваща 
съответната 
дейност по 
третиране и 
транспортиране 
на отпадъците 

Дейност на 
фирмата/ ООп 
(за събиране, вкл. 
разделно, 
транспортиране, 
сортиране, 
предварително 
третиране, временно 
съхраняване, 
оползотворя-ване и 
обезвреждане  на 
отпадъците) 

Собственост 
на фирмата 
(частна, 
общинска, 
общинско 
предприятие, 
други) 

Форма на 
възлагане 
(договор, 
концесия, 
други 
форми) 

Срок на 
договора  
 
 
 

Разрешителен 
документ по чл. 
12 ЗУО 
(регистрационен 
документ, 
разрешение, КР)  

Обслужвани 
населени места 

Жители  % на 
обслуж-вано 
население 

с. Скобелево 
с. Сталево 
с. Странско 
с. Черногорово 
с. Ябълково 
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III.2.1.2 Автомобилен парк 

Машинният и контейнерния парк, който се използва в Община Димитровград, с 
цел обезпечаване на системата за събиране и транспортиране на битовите отпадъци е 
както следва: 

� Машинен парк 

• Сметосъбирачни машини – 8 бр. 

• Контейнеровози – 6 бр. 

• Самосвали – 4 бр. 

• Автометачна машина „Мерцедес” – 1 бр. 

• Поливомиячна машина „Шкода” – 4 бр. 

• Фадрома L200 – 1 бр. 

• Фадрома Т080 -1 бр. 

• Трактор – ТК80 – 1 бр. 

• Булдозер ДТ75 – 1 бр. 

• Автовишка – 1 бр. 

 
Таблица 19 Технически характеристики на използваните транспортни средства и информация за 

персонала, използвани на територията на Община Димитровград  
Транспортно средство № Технически 

характеристики 1 2 3 4 5 

Година на 
производство 

     

Тип на 
транспортното 
средство, 
производител 

Сметосъбирач 
«Мерцедес» 

Сметосъбирач 
«ДАФ» 

Сметосъбирач 
«Волво» 

Сметосъби
рач «МАН» 

 

Брой 1 2 3 2  

Собственост  „Нео-Титан”О
ОД 

„Нео-Титан”О
ОД 

„Нео-Титан”О
ОД 

Под наем  

Обем на 
надстройката (m3)  

14 м³ 12 м³ 12 м³ 14 м³  

Оставащи години 
на експлоатация до 
цялостната 
амортизация   

     

Вид на 
използваното 

Дизел Дизел Дизел Дизел  
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Транспортно средство № 

гориво за 
съответното 
транспортно 
средство 

Разход на гориво за 
100 км 

60 52 52 40  

Изминати 
километри за 
година 

     

Постоян
ен 

Шофьори-8 бр., Сметосъбирачи-29 бр., Механици-1бр., 
монтьори-2бр. 

Персона
л 
(шофьор
, 
събирач
и на 
отпадъц
и, 
механиц
и, 
други) 

Временн
о нает 

 

Брой на персонала 40 

Брой курсове на всички сметосъбиращи автомобили на месец - 315 

 

Общ пробег на всички сметосъбиращи автомобили на месец - 9397 

III.2.1.3 Инвентаризация на съдовете за събиране на битови отпадъци 

  Таблица 20 Налични съдове за събиране на битови отпадъци 

№ Вид съдове 

 

Собственост Обем 

(m3) 

Брой 

 Контейнери (4м3)  На изпълнителя на 
поръчката по ЗОП 

4  118 

 

 Контейнери тип 
„Бобър” 

На изпълнителя на 
поръчката по ЗОП 

1.1  1023 

 Контейнери (0.11м3) На изпълнителя на 
поръчката по ЗОП 

0.11 2096 

 Контейнери (0.24 м3) На изпълнителя на 
поръчката по ЗОП 

0.24 410 

 Тротоарни кошчета На изпълнителя на 0,17 242 
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№ Вид съдове 

 

Собственост Обем 

(m3) 

Брой 

поръчката по ЗОП 

 Контейнери за 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки 

„ЕКОПАК България” 
АД 

1,1 339 

3 Контейнери (4м3)  На изпълнителя на 
поръчката по ЗОП 

4 2 

 
 

III.2.1.4 Честота на събирането 

Във всяко населено място в общината в зависимост от възможностите и от 
характера на генерираните отпадъци са разположени съдове за събиране на смесените 
битови отпадъци и е определена  минималната честота, с която фирмата, извършваща 
сметосъбирането и сметоизвозването трябва да изпълняват тази услуга (таблица 21). 

Таблица 21  Честота на събиране на отпадъците в община Димитровград 

Име на общината/населено място Честота на събиране на отпадъците 
по време на зимния и летния сезон 
(дни/ седмици)  

Гр.  Димитровград Ежедневно за контейнерите тип „Бобър” 
1,1 м3  

с. Бодрово, с.Брод, с. Воден, с.Голямо Асеново, 
с.Долно Белево, с.Злато Поле, с.Каснаково, 
с.Крепост, с.Крум, с.Радиево, с.Светлина, 
с.Странско, с. Черногорово 

По 2 пъти месечно за контейнерите тип 
„Бобър” 1,1 м3 

с. Бряст, с. Великан Контейнери 110 л. – два пъти 
месечно 

с. Върбица, с.Скобелево, с.Сталево Контейнери 240 л. – два пъти 
месечно 

гр.Меричлери, с.Горски извор, с.Добрич, 
с.Ябълково 

По 4 пъти месечно за контейнерите тип 
„Бобър” 1,1 м3 

с.Длъгнево, с.Здравец, с.Малко Асеново, с.Райново Контейнери 110 л. – два пъти 
месечно 

III.2.1.5 Строителни отпадъци 

Преди издаването на разрешение за строеж общинската администрация изяснява 
с инвеститорите на строителните обекти количеството и вида на отпадъците, които 
трябва да се депонират на специализираните депа. Разрешението за депониране на 
строителни отпадъци и земни маси се контролира от общината. Липсата на такъв 
контрол създава условия за насочването на отпадъците на нерегламентирани за целта 
места. Транспортът на отпадъците е за сметка на притежателите им, а кметът определя 



 

 

 

ОБЩИНА  ДИМИТРОВГРАД  
гр. Димитровград, бул. "Г.С.Раковски" №15, 

тел.: 0391/68203, факс: 0391/66996, е-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg 

Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Димитровград, гр. Димитровград 39 

маршрутите, по които може да става извозването им в съответствие с разпоредбите на 
ЗУО и действащите местни нормативни актове. 
III.2.2 Преработка на отпадъците преди предаването им за крайно обезвреждане 

Към момента не се извършва предварително третиране на предназначените за 
депониране отпадъци. От смесените битови отпадъци се отделят отпадъци от опаковки и 
други масово разпространени отпадъци, за които на територията на общината има 
въведени системи за разделно събиране. 
III.2.3 Депониране 

Депонирането на отпадъци е основният метод за обезвреждане на битовите 
отпадъци, образувани на територията на община Димитровград. 

Депото на община Димитровград (GPS координати: Х (позиция изток) = 
25º33´38,74″; Y (позиция север) = 42º01´56,68″.; LL (WGS84), BL) е разположено в 
землището на село Добрич, местност „Попката”, ЕКАТТЕ 21539. Депото отстои на 
около 2 km югозападно от най-крайния квартал на гр. Димитровград по въздушна линия 
и е в експлоатация (без разрешение) от 1975 г. По експертна оценка пряко заетата площ 
възлиза на 50 dka. На депото се депонират битови отпадъци, строителни и различни 
производствени отпадъци, като там постъпват отпадъците от всички населени места в 
Община Димитровград. През последните 3 години малка част от отпадъците (около 
20%) на Община Димитровград са насочени към Регионалното депо - с. Гарваново, 
Община Хасково. 

От началото на експлоатацията на депото през 1975г. до 2004г. на тази площадка 
са депонирани около 2 000 000 m3 отпадъци. Депонирането се извършва в котловината 
на изоставена кариера за инертни материали.  

Отпадъците се прибутват и уплътняват с булдозер на фирмата оператор на 
депото. Приетата технология на депониране предвижда послойно натрупване и 
уплътняване на отпадъците на пластове с мощност 0,2 – 0,3 m до достигане на работна 
височина 1,8 m, след което се запръстяват със слой от 0,2 m земни маси/раздробени 
строителни отпадъци. Откосът не се запръстява и на места отпадъците се самозапалват. 
За запръстяването на депото са ползвани основно раздробени строителни отпадъци и 
земни маси от строителството на града. 

Депото в голямата си част е едностъпално – с подравнена и уплътнена 
хоризонтална част и стръмен откос (около 70◦) към р. Банска, десен приток на р. Марица, 
и обработваемите земи, които са в непосредствена близост (около 50 m от петата). От 
депото изтича инфилтрат, който се задържа от глинестата подложка и създава условия за 
локални заблатявания. 

Депонирането се извършва чрез прибутване на отпадъците напред и запазване на 
достигната кота на подравнената част на депото. По този начин освен отредените за 
сметище имоти с №№ 153011 и 153009 са нарушени земите от имоти с №№ 153008, 
153009 и 153510. За последните (земи от ДГФ) е необходимо Общината да предприеме 
стъпки за промяна на предназначението им и тяхното отчисляване от ДГФ. 

Съществува частична (от страната на пътя) бетонна ограда, целостта на която на 
места е нарушена. Депото се охранява от дневна охрана на фирмата оператор. 

С Договор от 08.06.2004г. за изпълнение на обществена поръчка фирма “Нео 
Титан” ООД, Димитровград извършва дейности по експлоатацията на депото за твърди 
битови отпадъци, строителни и производствени отпадъци  в землището на с.Добрич, 
община Димитровград. Договорът е в сила от 10.09.2003г. и е за срок от десет години. 

Механизираната техника, с която “НЕО ТИТАН” ООД извършва дейностите по 
депонирането на неопасните отпадъци е: 

• Фадрома L200 - 1бр.; 
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• Фадрома Т080 - 1бр.; 

• Трактор - ТК80 - 1бр.; 

• Булдозер ДТ 75 (на сметището) - 1бр. 

Към настоящия момент депото не отговаря на действащата нормативна база на 
националното и европейско законодателство, не се извършва отвеждане на инфилтрата и 
има пряк риск от замърсяване на въздуха, повърхностните и подземните води, и почвите.  
III.2.4 Съхраняване на отпадъци при мястото на образуване 

Тъй като въпросът с третирането на опасните отпадъци все още не е решен на 
национално ниво, тези които не се подават на други фирми за оползотворяване, се 
съхраняват на територията на самите фирми, генериращи отпадъците. 

Съхраняването на тези отпадъци се извършва при определени условия в 
обезопасени складове и площадки, в съответствие с нормативните изисквания на 
управление по отпадъците. 

Трите големи производствени предприятия в община Димитровград разполагат 
със следните депа: 

" Неохим"-АД 
Площадка №А, местонахождение: Димитровград, оператор "Неохим" АД- 

депониране на хидравлична вар, леярски сърца и пясък и тухли и бетон. Има издадено 
комплексно разрешително №8/29.11.2004г. от МОСВ. Депонират се неопасни, 
производствени и опасни отпадъци.; 

Строителните отпадъци получени в резултат на производствената дейност се 
депонират на депото в землището на с.Черногорово, община Димитровград град - 60,000 
т строителни отпадъци. 

В дружеството има въведена система за разделно събиране на отпадъците. 
ТЕЦ "Марица 3" 
Площадка № 1, намираща се на територията на ТЕЦ за съхранение на опасни 

отпадъци и още 2 площадки за съхранение на неопасни отпадъци 
Площадка №2, експлоатира се с разрешение съгл. Чл.12 от ЗУО: кр №41 от 

14.04.05г. и 14-ДО-27-01 от 31.07.02г. Населено място: Землището на с.Черногорово, 
местността: "Яневи кюприя"; 

Площадка №3, експлоатира се с разрешение съгл. Чл.12 от ЗУО: кр №41 
от14.04.05г. и 14-ДО-27-01 от 31.07.02г. Населено място: Землището на с. Черногорово, 
местността: "Яневи кюприя" 

"Вулкан" АД 
Площадка №1 за съхранение на опасни отпадъци, намираща се на територията на 

дружеството. 
III.2.5 Разделно събиране и оползотворяване на отпадъците 

III.2.5.1 Негодни за употреба батерии и акумулатори 

С влизането в сила на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии 
и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори 
(обн., ДВ, бр. 58 от 15.07.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) беше въведен нов финансов 
механизъм чрез предоставяне на възможност на производителите и вносителите сами да 
организират и финансират дейностите по събиране, оползотворяване и обезвреждане на 
НУБА. В страната има вече 7 организации по оползотворяване на негодни за употреба 
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батерии и акумулатори, които съобразно пазарния си дял са изградили системи за 
събиране и предаване за оползотворяване на този вид масово разпространени отпадъци. 

В община Димитровград и в страната като цяло, действащите системи за 
събиране, оползотворяване или обезвреждане на портативни батерии и акумулатори се 
базират на поставяне на съдове за събиране, разположени на мястото на продажбата на 
портативни и на автомобилни батерии и акумулатори (предимно големите търговски 
обекти) или на друго достъпно място в района, в който се образуват негодни за употреба 
портативни и автомобилни батерии и акумулатори.  

В страната съществуват мощности за рециклиране на оловни батерии и 
акумулатори с достатъчен капацитет („МОНБАТ”АД гр. Монтана, КЦМ Пловдив и ОЦК 
АД гр. Кърджали). Заложените в законодателството цели за оползотворяване на 
портативни батерии могат да бъдат изпълнени само чрез износ за оползотворяване в 
съоръжения в други държави от ЕС тъй като в страната липсват съоръжения за 
оползотворяване и обезвреждане на неоловни батерии и акумулатори. 

III.2.5.2 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

На национално ниво са създадени необходимите законодателни предпоставки за 
изграждането на система за събиране и предаване за оползотворяване на ИУЕЕО. 

До момента са издадени разрешения на шестнадесет организации по 
оползотворяване на ИУЕЕО. Дейността на организациите се простира на територията на 
цялата страна, но към момента местата за събиране на ИУЕЕО са разположени предимно 
в големите градове. Местата, на които понастоящем може да се предава ИУЕЕО са 
големите търговски вериги, където се приемат уреди при покупката на нови от същия 
вид и пунктове за вторични суровини, които са получили разрешение за събиране на 
ИУЕЕО. 

Пускането в експлоатация на повече пунктове за събиране се ограничава поради 
факта, че домакинствата в много случаи задържат старите уреди при покупката на нови, 
еквивалентни, като търсят приложение на места, където тези уреди се използват рядко 
или където има свободни пространства за съхранение. Такава тенденция се наблюдава и 
за неработещите уреди. В общината оперират някои големи търговски вериги, които 
извършват продажба на електрическо и електронно оборудване и съответно приемат 
обратно в магазините си съответните видове ИУЕЕО. Организациите с по-голям пазарен 
дял имат сключени договори за събиране на ИУЕЕО с големите търговски вериги, както 
и редица единични търговски обекти.  

Основните количества ИУЕЕО се събират в пунктове за изкупуване. Все още на 
някои площадки се извършва разглобяване на големи домакински уреди заради 
металното съдържание, което се предава на дружества, занимаващи се с търговия с 
черни и цветни метали. 

Основен проблем за по-нататъшното подобряване на тези практики е появилата 
се през последните години тенденция към намаляване на размера на вноските в 
организациите по оползотворяване, вследствие неначисляването на пълните разходи за 
събиране, транспортиране, предварително третиране и оползотворяване от страна на 
недобросъвестни подизпълнители, които отчитат дейностите с ИУЕЕО в отчетните 
документи без реално да ги извършват. 

На територията на община Димитровград „Балбок Инженеринг” АД извършва 
разделно събиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи 
живак, при което се обхващат всички училища, детски градини, социални и здравни 
заведения. 

В общината е стартирала дейност по събиране и транспортиране на ИУЕЕО. 
Големите търговските вериги, извършват дейност по събиране ИУЕЕО, като обикновено 
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в тези магазини могат да се предават всякакъв по вид и размер уреди. Освен това има 4 
фирми на територията на Община Димитровград, които имат издадени разрешения за 
събиране тези отпадъци (съответно с кодове 16 02 13*, 16 02 14, 20 01 35* и 20 01 36 от 
Наредбата №3 за класификация на отпадъците от 01.04.2004г. Не са издавани 
разрешения за третирането на този вид отпадъци на територията на община 
Димитровград. 

 

III.2.5.3 Отработени масла 

С приемането на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г.) 
бяха създадени необходимите финансови механизми и бяха въведени отговорности и 
количествени цели за събиране и оползотворяване на отработени масла. 

Към момента съществуват шест организации за оползотворяване на масла, 
получили разрешение в съответствие със ЗУО. Те оперират в национален мащаб и имат 
задължения да осигурят събирането и оползотворяването на отработени масла в 
количество съответстващо на 40% от количеството на маслата пуснати на пазара от 
членовете на съответната организация. Някои от организациите имат сключени 
договори с фирми от общината, които събират и превозват за оползотворяване 
отпадъчните масла със специализирани автомобили - цистерни, отговарящи на 
нормативните изисквания. 

Значителна част от сервизите, големите генератори и местата за смяна на масла са 
обхванати от системите за събиране на отработени масла, но все още се наблюдават 
практики по изгаряне на отработени масла в инсталации, неотговарящи на нормативните 
изисквания и изхвърляне в канализационните системи. 

III.2.5.4 Излезли от употреба моторни превозни средства 

Дейностите по събиране, разкомплектоване и оползотворяване на ИУМПС са 
регламентирани законодателно с Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците 
от моторни превозни средства. В страната функционират четиринадесет организации по 
оползотворяване на ИУМПС по-големите, от които имат сключени договори с 
подизпълнители извършващи събиране на ИУМПС в община Димитровград. 

В общината все още не са предприети необходимите организационни и 
финансови мерки за създаване на ефективна система от площадки за временно 
съхранение и разкомплектоване на ИУМПС. За целта се използва в максимална степен 
съществуващата инфраструктура за събиране, експлоатирана от различни фирми 
предлагащи услуги по изкупуване на ИУМПС и други метални отпадъци. Към момента 
дейностите по третиране на ИУМПС се извършват от фирми притежаващи разрешение 
за разкомплектоване по чл.37 от Закона за управление на отпадъците, предлагащи 
услуги по изкупуване на ИУМПС и други метални отпадъци. Все още обаче някои от 
площадките за събиране на ИУМПС не са оборудвани за целта. Фирмите в общината, 
които притежават разрешение за операциите по временно съхранение  и събиране на 
отпадъците по код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства са общо 8 на 
територията на Община Димитровград. За транспортиране на тези отпадъци до 
преработватели са издадени разрешения на 3 фирми, извършващи дейност в Община 
Димитровград. За операция разкомплектоване на ИУМПС са издадени разрешения на 3 
фирми, извършващи дейност на територията на Община Димитровград, които са 
посочени по- долу: 

− Фирма „ИВОНС МЕТАЛ” ЕООД - Разрешение № 14-ДО-00000065-01/29.07.2009 г.); 
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− Фирма „НЕОКОМ”  - Разрешение № 14-ДО-00000099-00 от 11.07.2008 г.; 

− Фирма „С - ГРУП 12” - Разрешение № 14-ДО-00000124-00 от 28.07.2009 г. 

В момента основната дейност в центровете е ръчното разкомплектоване на 
ИУМПС, а съпътстваща дейност е продажбата на части за повторна употреба. Средният 
брой третирани ИУМПС е около 30 - 80 броя годишно на една площадка за 
разкомплектоване, като по-малко от една четвърт са с прекратена регистрация. 
Площадките са с относително малка площ, като преобладаващи са дружествата, 
разполагащи с площадки от 1 до 5 дка. Голяма част от площадките отговарят на 
изискванията за непропускливи повърхности, но също така някои от тях все още не 
разполагат с каломаслоуловители и съоръжения за третиране на отпадъчните води. 

Въпреки финансирането от организациите по оползотворяване все още 
съществува практика при разкомплектоването частично да се отделят само металните 
отпадъци и части подходящи за повторна употреба. Дейността се извършва на открито 
или под навеси, като само някои площадки разполагат с халета. Повече дружества не 
разполагат с кантари и не може да бъде определено точното количество приети, 
третирани и предадени отпадъци от ИУМПС. Течностите (само гориво, моторни и 
трансмисионни масла) се източват ръчно и се съхраняват във варели до предаването им 
за последващо третиране. Източване и съхраняване на останалите течности (антифриз, 
охлаждащи течности, спирачни течности и др.) не се извършва в пълно съответствие с 
изискванията на нормативната уредба. Някои от дружествата разполагат с подемна 
техника (мотокари, автокранове и/или телфери). Металните отпадъци (каросерии) без да 
се балират или третират по друг подходящ начин се предават директно на търговци с 
ОЧЦМ. Освен металите и акумулаторите, не се отделят други отпадъци. Гумите, 
стъклата, пластмасите, дунапрените и др. се складират на открито, като в последствие се 
депонират. 

В общината липсват съоръжения за механизирано разкомплектоване, както и за 
рециклиране и оползотворяване на отпадъци от ИУМПС. В страната като  цяло липсват 
подходящи инсталации за изгаряне с оползотворяване на енергията, както и развит пазар 
за част от видовете отпадъци от ИУМПС, с изключение на металните отпадъци и 
акумулатори. 

Основен проблем за по-нататъшното развитие на тези практики е появилата се 
през последните години тенденция към намаляване на размера на вноските в 
организациите по оползотворяване вследствие неначисляването на пълните разходи за 
събиране, транспортиране, разкомплектоване и оползотворяване от страна на 
недобросъвестни подизпълнителите, които отчитат дейностите с ИУМПС в отчетните 
документи без реално да ги извършват. 

III.2.5.5 Излезли от употреба гуми 

Дейностите по събиране и оползотворяване на ИУГ са регламентирани 
законодателно с Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми. В 
страната функционират пет организации по оползотворяване на ИУГ по-големите, от 
които имат сключени договори с подизпълнители извършващи събиране на ИУГ в 
общината. 

Методите за събирането на ИУГ прилагани в общината и в страната като цяло са 
събиране чрез пунктове, чрез регионални фирми за събиране от специализирани сервизи 
за смяна на гуми, от домакинствата, от големи генератори.  

В последните години домакинствата все по-рядко извършват сами смяна на 
автомобилните си гуми и количеството на ИУГ образувани в домашни условия 
намалява. Причина за това е наличието на специализирани сервизи, оборудвани с 
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необходимите уреди, позволяващи по-бързата и на сравнително ниска цена смяна на 
гуми. Въпреки това все още са налице големи количество ИУГ постъпващи на депа за 
битови отпадъци или изхвърляни нерегламентирано Проблемът с изхвърлянето на ИУГ 
от домакинствата се дължи на липсата на навици на населението да се грижи за този 
отпадък по различен начин от смесените битови отпадъци, недостатъчното прилагане на 
забраните за изхвърляне, както и липсата на удобни места за предаване на ИУГ, 
генерирани в домашни условия. От страна на организациите по оползотворяване е 
необходимо да се обърне специално внимание на промяната на отношението на 
потребителите към този вид отпадък така, че да се преустанови смесването му с 
битовите отпадъци и да се насочи към специализирани места за събиране.  

Сервизите и търговските обекти, извършващи смяна на гуми са най-големия 
източник на ИУГ тъй като в тях се извършва смяна на гуми както от домакинствата така 
и от автомобилите, експлоатирани от малкия и среден бизнес. След смяната обикновено 
ИУГ се предават от оператора на сервиза за последващо третиране на лица, които 
притежават съответните разрешителни за събиране или директно на дружества, които ги 
оползотворяват. Друг източник на ИУГ са големи фирми- генератори, които разполагат 
със собствени работилници за ремонт на автомобилите в т.ч. и за смяна на гуми. Тук 
попадат превозвачише в сферата на товарния и пътническия транспорт, промишлени 
предприятия, ферми, държавни ведомства, като военни поделения, поделения на МВР и 
др.  

Чрез събиране на ИУГ от сервизи се осигурява събирането на основното 
количество ИУГ за изпълнението на целите на организациите. Основание за това е, че 
по-голямата част от гражданите предпочитат да сменят гумите си в сервизи тъй като 
смяната се извършва бързо, чрез специализирана апаратура, от обучен персонал и на 
сравнително добра цена. Извозването на събираните ИУГ, образувани при продажбата и 
монтаж на нови гуми на територията на сервизите и търговските обекти се осигурява от 
организациите по оползотворяване чрез техните подизпълнители, ангажирани с 
изпълнението на задълженията за събиране на ИУГ.  

В страната съществуват инсталации за рециклиране и оползотворяване на 
енергия от ИУГ с достатъчен капацитет за оползотворяване на цялото количество 
образувани ИУГ. 

Основна пречка за по-нататъшното развитие на тези практики е появилата се през 
последната година тенденция към намаляване на размера на вноските в организациите 
по оползотворяване вследствие неначисляването на пълните разходи за събиране, 
транспортиране и оползотворяване от страна на недобросъвестни подизпълнителите, 
които отчитат дейностите с ИУГ в отчетните документи без реално да ги извършват.  

III.2.5.6 Отпадъци от опаковки 

Съвместно с  община Димитровград, организацията  по 
оползотворяване  „Екопак  България”АД е  разработила Програма за разделно 
събиране на отпадъците от опаковки на територията на общината, която се извършва 
съвместно с фирмите извършващи сметосъбиране и сметоизвозване “. За реализацията 
на програмата е подписан договор между “Екопак България” АД, “Нео-Титан” ООД и 
Община Димитровград за прилагане на програма за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки в цветни контейнери на територията на Община Димитровград. Дейностите по 
събиране, транспортиране и сепариране на отпадъците от опаковки ще се извършват от 
“Нео-Титан” ООД въз основа на договор с “Екопак България” АД. 

Програмата предвижда „Екопак България” АД да разположи общо 339 броя 
цветни пластмасови контейнера, тип „Бобър” с обем 1.1 м3 като: 

За обслужване на населението на град Димитровград: 
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- 80 сини контейнера - за събиране на хартиени отпадъци от опаковки; 
- 80 жълти контейнера - за събиране на пластмасови, композитни и метални 

отпадъци от опаковки; 
- 80 зелени контейнера - за събиране на стъклени отпадъци от опаковки. 
 
За обслужване на населението на селата в община Димитровград: 
- 33 сини контейнера - за събиране на хартиени отпадъци от опаковки; 
- 33 жълти контейнера - за събиране на пластмасови, композитни и метални 

отпадъци от опаковки; 
- 33 зелени контейнера - за събиране на стъклени отпадъци от опаковки. 
Доставени  са контейнери  за прилагане на разделно събиране от 

клиенти  на „Екопак  България” АД,  които имат мощности  и  извършват  
дейност на територията  на  гр . Бургас (напр . „Лукойл България”, големи  
търговски  вериги  като „Билла  България” ЕООД и  други), в т.ч.: 

- сини контейнера - за събиране на хартиени отпадъци от опаковки; 
- жълти контейнера - за събиране на пластмасови, композитни и метални отпадъци 

от опаковки; 
- зелени контейнера - за събиране на стъклени отпадъци от опаковки. 

Първият договор за разделно събиране на отпадъци от опаковки е подписан през 
2007г. изтича през м.октомври, 2011 - тристранен между Община Димитровград,  
“Екопак  България” АД и “НеоТитан” ООД. Има подписан нов Договор между Община 
Димитровград и “Екопак  България” АД до 31.12.2015 г. 

Информация за договорите за извършване на разделно събиране на отпадъци от 
опаковки е представена по- долу. 

 
Таблица 22 Информация за разделното събиране на отпадъци от опаковки  

Обслужвано 
население 

Вид масово 
разпростра-нени 
отпадъци 

Фирма Дейност на 
фирмата 

Договор с ОО 
 

жители % от 
населението 
на общината 

Отпадъци от 
опаковки 

ЕКОПАК 
България АД 

Събиране и 
оползотворяване 
на отпадъци от 
опаковки 

ЕКОПАК 
България АД 

45 743 93 % 

 

III.2.5.7 Други рециклируеми отпадъци 

С новия ЗУО се въвежда изискване за създаването на условия за разделно 
събиране на някои полезни компоненти от тях като хартия, стъкло, метали и др., за които 
не се прилага принципът „отговорност на производителя”. 

Съществуващата система за събиране на отпадъци за рециклиране като хартия, 
стъкло, пластмаси и метали, се свежда до изкупуване на разделно събрани отпадъци от 
населението или отпаднали от различни производства отпадъци. Системата е 
организирана независимо от общински системи за събиране на битовите отпадъци, на 
основата на изкупвателни пунктове, събиране от мястото на образуване (при по-големи 
количества) и провеждане на периодични кампании. 

Събирането на опасни отпадъци с цел рециклиране е ограничено до изкупуване 
на оловно-кисели акумулатори и отработени масла. 
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III.2.5.8 Дейности по оползотворяване на отпадъци 

На територията на общината не съществуват предприятия, които извършват 
рециклиране на отпадъци. Разделно събраните отпадъци се предават за последващо 
третиране извън община Димитровград. Циментовия завод „Вулкан” все още не е 
стартирал приемането на излезли от употреба гуми за изгаряне с оползотворяване на 
енергията. 
III.2.6 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания 

Към настоящия момент общинското депо не отговаря на действащата нормативна 
база на националното и европейско законодателство, не се извършва отвеждане на 
инфилтрата и има пряк риск от замърсяване на въздуха, повърхностните и подземните 
води, и почвите.  

Депото е с изчерпан капацитет. През 2012г. Община Димитровград кандидатства 
пред ПУДООС за финансиране на рекултивацията на депото. 

С въвеждането на сметосъбиране във всички населени места на територията на 
общината, към момента няма нерегламентирани сметища. 
III.2.7 Трансграничен превоз на отпадъци 

Предприятията на територията на община Димитровград не осъществяват 
трансграничен превоз  на отпадъци. Образуваните отпадъци се третират в границите на 
страната. 

IV. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И КОНТРОЛ 

IV.1 Общ преглед и организационна уредба  

Общинската администрация и кметът на общината имат ключова роля в 
планирането и организирането на дейностите по управление на битови и строителни на 
територията на общината на базата на задълженията, вменени им от националното 
законодателство. Друго изискване на  националното законодателство е отговорността на 
общините за разработване и изпълнение на общински програми за управление на 
дейностите по отпадъците.  

Дейностите по управление на отпадъците в администрацията на община 
Димитровград се изпълняват в рамките на Отдел "Инвестиционна дейност, околна среда 
и води". 

Специализирания отдел изготвя концепции, планове и програми по управление 
на отпадъците, координират и контролират участниците по изпълнението им, 
актуализират местната нормативна уредба и я привеждат в съответствие с промените на 
законодателството. 

Същевременно, персонално се определя експерт оторизиран с функциите на 
инвеститорски контрол за фирмите, извършващи дейностите по цялата верига - от 
образуването до обезвреждането на отпадъците. Той отговаря за качеството на 
възложените услуги и обема на работата според договорените условия. Работи в тясно 
сътрудничество със специалистите за вътрешно фирмен контрол и управителите на 
фирмите - изпълнители на дейностите по отпадъци. 

Независимо от ограничения административен капацитет по управление на 
отпадъците с който разполага общината, изготвянето на документи, произтичащи като 
задължение на общините от нормативната уредба по управление на отпадъците основно 
се извършва от самата община, като се избягва възлагането на външни фирми.  Тази 
практика произтича от ограничените финансови ресурси, които се заделят за възлагане 
на консултантски услуги в общините от региона. 
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Организационното устройство на структурите по управление на отпадъците на 
отделните общини е показано в таблица 23. 
 

Таблица 23 Административна структура по управление на отпадъците  

Административна 
структура 

Наименование на 
административната 
структура 

Длъжности, определени 
съгласно щатното 
разписание на общината 

Персонал 

 

брой 

Началник отдел ИДОСВ 1 

Гл. експерт отдел ИДОСВ 1 

Ст. инспектор отдел ИДОСВ 3 

Административно звено, 
отговорно за управление на 
отпадъците 

Отдел „Инвестиционна 
дейност, околна среда и води” 
(ИДОСВ) 

Ст. специалист отдел ИДОСВ 3 

 
С правилника за работа на общинския съвет е постановено създаването на 

комисия, която се занимава с въпросите за опазване на околната среда.  
Община Димитровград има разработени програми за управление на дейностите 

по отпадъците съгласно разпоредбите на чл. 29, ал.1, т.1 от отменения Закон за 
управление на отпадъците. Програмите са неразделна част от общинските програми за 
околна среда и са приети от Общинските Съвети на съответните общини в изпълнение 
на разпоредбите на глава пета от Закона за опазване на околната среда. 

Таблица 24. Данни за актуализацията на Програмата за управление на дейностите по 
отпадъците 

Версия Дата на 
изготвяне 

Описание Период на 
действие 

Решение на 
Общински Съвет 
№ / Дата на 
приемане 

Първоначална 2003 г. Оригинал 2003г.-2007г. № 327/ 

28.12.2004 г . 

Актуализирана 2007 г. Актуализация 
№ 1 

2008-2013г. № 

261/31.07.2008г. 

IV.2 Организационно устройство за различните етапи на управление на 
отпадъци (временно съхранение, събиране, транспортиране, рециклиране, 
третиране и обезвреждане) 

В тази част са описани организационните аспекти, свързани със системата за 
управление на отпадъците.  

Съществуващата организация по управление на отпадъците е еднаква в 
различните общини на проектен регион Хасково. Общините са отговорни за събирането 
и третирането на отпадъците като това свое задължение са възложили на 
подизпълнители (частни фирми).  
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Всяка община има една или повече фирми за управление на отпадъците, които са 
отговорни за събирането на общинския отпадък (разделно събиране или събиране на 
смесен битов отпадък), третирането на отпадъците и/или експлоатацията на депото.  

IV.2.1 Събиране и транспортиране 

Събирането и транспортирането на битовите отпадъци е отговорност на 
общината. Предоставянето на услугите по събиране и транспортиране на битовите 
отпадъци е отговорност на кметовете на общини. Община Димитровград използва 
подизпълнител (частна фирма) за извършването на горепосочените задачи. 
Организацията на подизпълнителя е насочена към градовете и всички населени места. 
Населението е изцяло (100 %) включено в организираните системи за събиране и 
транспортиране на битовите отпадъци. Контрола на дейността се извършва от ресорен 
зам.кмет и началника на отдел „Инвестиционна дейност, Околна среда и води” към 
общината.  

По отношение на частните фирми, с всички тях се подписват договори, след 
провеждането на тръжни процедури, от Кмета на общината. Единственото изключение е 
договора на Общини Димитровград с „Екопак България” АД, чието възлагане не е в 
резултат на ЗОП. В този случай не се налага провеждането на тръжна процедура по 
Закона за обществените поръчки, тъй като специфичните услуги по събиране на 
отпадъците от опаковки, транспортирането и рециклирането им не са предмет на 
финансиране от общината. 
 

IV.2.2 Обезвреждане (депониране) 

Ежедневната дейност по депата се извършва от фирма по управление на 
отпадъците, подизпълнител на общината и включва: 

� контрол на вида и състава на постъпващите за обезвреждане отпадъци; 

� спазване се технологията за депониране, в т. ч. ежедневното запръстяване на 
работния участък от депото; 

� контрол на състоянието на технологичното оборудване и надеждността на земните и 
строителните конструкции и съоръжения; 

� изпълнение на плана за контрол и мониторинг; 

IV.2.3 Институционална рамка за регионално управление на отпадъците  

Европейският съюз (ЕС) определя регионалното управление на отпадъците, като 
решение за създаване на ефективна рамка за посрещане на нормативните изисквания на 
ЕС и осигуряване подкрепа за мерките, които се прилагат при регионално управление на 
отпадъците. Правителството подкрепя приоритетното създаване на регионални системи 
за управление на дейностите по отпадъците, като в тази насока и Националната програма 
за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) предвижда изграждането на 
регионални съоръжения, отговарящи на европейските изисквания. Оперативната 
програма посочва като бенефициенти на финансирането регионалните сдружения на 
общините. 

Нарастващите нормативни изисквания не могат да бъдат изпълнени 
самостоятелно от една отделна община, главно поради недостатъчни човешки и 
финансови ресурси. При планиране на организацията на регионалната система за 
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управление на дейностите по отпадъците е необходимо да се вземе под внимание също, 
че този начин на работа е изцяло нов не само за региона, но и на национално ниво, както 
че съществуват и редица пречки, като ограничени финансови ресурси в резултат от 
невъзможността да се повиши радикално таксата за битови отпадъци, неизпитан в 
практиката начин на разпределение на отговорностите и липсата на достатъчно обучен 
персонал.  

Регионалното управление на отпадъците налага институционално разграничени и 
независими лица – в случая общините – да работят заедно за постигането на цели, които 
за тях поотделно са непостижими.  

Създаването на регионалните сдружения има за цел: подобряване на качеството 
на услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците; ефективно 
използване на ресурсите, възникващи в процеса на управление на отпадъците; 
оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване на 
разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите 
отпадъци и на приравнените към тях отпадъци; постигане на прозрачност и отговорност 
на процесите за управление на отпадъците; реализиране на целите и изискванията на 
националното законодателство и подзаконовите актове за управление на отпадъците; 
стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие в 
процесите за управление на отпадъците; насърчаване на диалога и взаимодействието 
между държавата, органите на местното самоуправление, стопанските организации при 
решаване на проблемите, свързани с управлението на отпадъците.  

Вземайки предвид гореизброените аргументи и във връзка с чл. 19б от Закона за 
управление на отпадъците, на 31.08.2010 година е проведено общо събрание в Община 
Хасково, на която е подписан протокол от кметовете на Хасково, Димитровград и 
Минерални бани. На основание чл. 19б, ал. 5,  регионалното сдружение за Регион 
Хасково се създава на 31.08.2010 година, която е датата на неговото първо Общо 
събрание. На основание чл. 19б, ал.2 има приети: Решение № 603/27.08.2010 г. на 
Общински съвет Хасково, Решение № 432/2.08.2010 г. на Общински съвет Минерални 
бани и Решение №174/29.03.2012 г. на Общински съвет Димитровград, с които се дава 
съгласие за участието на трите общини в регионалното сдружение по чл. 19б от Закона 
за управление на отпадъците.  

Експлоатацията на съоръженията и инсталациите, включени в обхвата на 
Регионална система за управление на отпадъците в Регион Хасково е регламентирана с 
чл.14 на Споразумението за партньорство между Община Хасково, Община 
Димитровград и Община Минерални бани. Съгласно разпоредбите на чл.14 „за 
устойчивостта на инвестицията трите общини се споразумяват начинът на управление и 
експлоатация на новоизградената регионалната система за управление на отпадъците да 
е съобразена с действащия Закон за управление на отпадъците като се осигури 
равноправно третиране и гарантиране на интересите на трите общини. Експлоатацията 
на регионалното депо и останалите съоръжения и оборудване се възлага на оператор, 
който  е определен за изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), 
след провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, в рамките 
на настоящия проект.“  В подкрепа на този текст е също и чл.5, ал.4, т.4 от 
Споразумението, съгласно който всяка от общините  - партньори се задължава „да 
приеме заедно с общините- партньори съвместна стратегия относно начина на 
експлоатация и ползване на изградените съоръжения“. 

С Решение № 401 от 26.07.2012 г. на Общински съвет, Община Димитровград 
даде съгласие за реализацията на проект „Изграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците в Регион Хасково”. С Решение № 400, Протокол от 26.07.2012 
г. на Общински съвет, с което Община  Димитровград дава съгласие да осигури 
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необходимия размер на собствения принос за финансиране на проект „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в Регион Хасково” в размер на 34,87% 
(тридесет и четири процента и осемдесет и седем стотни) от стойността на общия размер 
на собствения принос на Регион Хасково да бъде покрит от отчисленията по чл.64 от 
Закона за управление на отпадъците в периода 2013-2014г. 

Собственият принос на трите общини ще бъде осигурен през 2013-2014г. 
Изготвен е анализ разходи и ползи, който определя необходимостта от осигуряването на 
собствен принос в размер на 1 531 224,59 лв. с ДДС. Разпределянето на собствен принос 
между общините от регион Хасково е определено с чл. 16, ал.1 на Споразумението за 
партньорство в процентно съотношение както следва: за Община Хасково - 61,29%,  за 
Община Димитровград – 34,87%, за Община Минерални бани -3,84%. Въз основа на 
посоченото разпределение за всяка от общините е определен собствен принос, както 
следва: 

1) Община Хасково -  938 487,55 лв.; 
2) Община Димитровград – 533 938,02 лв.; 
3) Община Минерални бани –58 799,02  лв. 
Дейностите по управлението на инвестиционния проект ще се осъществяват от 

водещата община – Община Хасково. За целта,  със заповед на кмета на община Хасково 
ще се определи звено за изпълнение на проекта (ЗИП), което ще включва лица от 
персонала на общинската администрация, които имат преки ангажименти по различни 
аспекти от управлението на проекта: ръководител на проекта, координатор, юрист, 
финансист, експерт – еколог, експерт ТСУ, инженер- конструктор, експерт „ВиК“ и 
експерт „Електро инсталации“. Работата на звеното по проекта ще се контролира от 
Кмета на община Хасково.  ЗИП към община Хасково ще се подпомага от Консултант за 
техническа помощ по управление на проекта и мерки за публичност. Задължение на 
ръководителя на ЗИП е да: 

• Отговаря за установяване на ефективно сътрудничество с партньорите по 
проекта, с цел качественото му изпълнение и в срок; 

• Следи за своевременното изпращане на партньорите на информация 
относно изпълнението на дейностите по проекта; 

• Информира периодично партньорите по проекта за напредъка по проекта, 
изпълнението на договорите, изразходваните средства, съгласно изискванията на 
финансиращата програма. 

V. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПОЛИТИКА 

Правното регулиране дейността по отпадъците и екологосъобразното им 
управление като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, 
свързани с образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези 
дейности са регламентирани в Закона за управление на отпадъците (обн . ДВ,  
бр.53/13.07.2012 г.) 

Този закон е разработен в съответствие с Европейското законодателство, както и 
Базелската конвенция за контрол и трансграничното движение на опасните отпадъци и 
тяхното обезвреждане.  

В сила са следните подзаконовите нормативни актове: 
• Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.) 
• Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ, бр.85/06.11.2012 г.) 
• Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъците от 

производството на титанов диоксид (приета с ПМС No 87 от 30.04.2004 г., обн. 
ДВ, бр. 39/12.05.2004) 
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• Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на 
околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 
25.05.2004 г. ) 

• Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. 
ДВ, бр. 78 от 2004 г.) 

• Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра 
на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на 
здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. ) 

• Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 
депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 
на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 
83 от 24.09.2004 г.) 

• Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 
на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните 
документи и на закритите обекти и дейности (обн., ДВ, бр. 95 от 26.10.2004 г.) 

• Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни 
средства (Приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г.,обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 
г.) 

• Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 
14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.). 

• Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за 
третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (приета с 
ПМС № 144 от 5 юли 2005 г., обн. ДВ. бр.58 от 15 юли 2005 г.) 

• Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти (приета с ПМС № 230 от 11 ноември 2005 г., обн. ДВ. бр.90 от 
11 ноември 2005 г.) 

• Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, 
съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както 
и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани 
бифенили (приета с ПМС № 50 от 9.03.2006 г., обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.) 

• Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно 
оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (приета с ПМС № 82 от 10 април 2006 г., обн. ДВ. бр.36 
от 2 Май 2006 г.) 

• Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30 май 2008 г., обн. ДВ. бр.53 от 10 Юни 
2008 г.) 

• Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с 
ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.) 

• Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на 
отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване 
и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци (обн., ДВ, 
бр. 93 от 26.11.2010 г.)  
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• Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция 
или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни 
справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 
76 от 31.03.2011 г., обн. ДВ. бр.29 от 08.04.2011 г.) 

• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, (приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 
13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.) 

V.1 Цели, поставени с националното законодателство по управление на 
отпадъците  

При преговорния процес Р България има следните ангажименти, свързани с 
управление на отпадъците, за които са определени преходни периоди.  

V.1.1 Биоразградими отпадъци, предназначени за депониране 

Целите за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, 
предназначени за депониране, поставени от Директивата за депониране на отпадъците, 
които България трябва да постигне, са определени на база количеството на 
биоразградимата фракция през 1995 г. България е предоставила на EВРOСTAT за 
утвърждаване наличните данни за образуваните и депонирани битови отпадъци за 1995 
г., отбелязвайки че в страната над 80% от събраните битови отпадъци се депонират 
(количествата на депонираните биоразградими битови отпадъци, докладвани за 1995 г. 
са значително по-високи от количествата на депонираните понастоящем).  

Таблица 25 Биоразградими отпадъци, предназначени за депониране 

Година Цел ББО, предназначени за 
депониране, тона 

1995 Образувани биоразградими 
отпадъци (база 1995): 

2 247 500 тона 

2010 75% 1 685 625 тона 

2013 50% 1 123 750 тона 

2020 35% 786 625 тона 

V.1.2 Разделно събиране на отпадъци от опаковки 

Програмата за прилагане на Директива 2004/12/ЕС, изменяща Директива 
94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки определя преходни периоди за 
постигане на количествените цели за рециклиране и оползотворяване, както следва: 

� 10 години (т.е. до 31.12.2011г.) за постигане на общата минимална количествена цел 
от 50 масови % за оползотворяване на отпадъците от опаковки или изгаряне на 
отпадъците в заводи за изгаряне с възстановяване на енергията – член 6, (1), а от 
Директивата; 

� 6 години преходен период, т.е. до 31.12.2014г. за постигане на общата минимална 
количествена цел от 60 масови % за оползотворяване на отпадъците от опаковки или 
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изгаряне на отпадъците в заводи за изгаряне с възстановяване на енергията, съгласно 
член 6, (1), b от Директивата; 

� 6 години преходен период, т.е. до 31.12.2014г. за постигане на общата минимална 
количествена цел от 55 масови % за рециклиране на отпадъците от опаковки, 
съгласно член 6, (1), d от Директивата; 

� 5 години преходен период, т.е. до 31.12.2013г. за постигане на количествената цел от 
60 масови % за рециклиране на отпадъците от стъклени опаковки, съгласно член 6, 
(1), e, (i) от Директивата; 

� 5 години преходен период, т.е. до 31.12.2013г. за постигане на количествената цел от 
22.5 масови % за рециклиране на отпадъците от пластмасови опаковки, съгласно 
член 6, (1), e, (iv) от Директивата. 

Междинните цели за рециклиране и оползотворяване по видове материали в 
разглеждания период са представени в Таблица 26. 

 Таблица 26 Междинните цели за рециклиране и оползотворяване по видове 
материали 

ЦЕЛИ 2012 2013 2014 

Оползотворяване 53 % 56% 60% 
Рециклиране 52% 54% 55% 
   Пластмаси 22 % 22.5% 22.5% 
   Стъкло 59.6% 60% 60% 
   Хартия и картон 60% 60% 60% 
   Метали 50% 50% 50% 
   Дървесина 15% 15% 15% 

V.1.3 Електрическо и електронно оборудване 

За Директива 2002/95/ЕС и Директива 2002/96/EC, изменена с Директива 
2003/108/EC: 2 години (т.e. до 31.12.2008г.) за целите за разделно събиране и за повторно 
използване/ рециклиране при норма 4 кг/ж/г.  

V.1.4 Повторна употреба и рециклиране на битови и строителни отпадъци 

С приемането на новата рамкова Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, се 
въвеждат изисквания за рециклиране на битови и строителни отпадъци. Съгласно 
разпоредбите на чл. 11 се определят следните цели: 

� до 2020г. подготовката за повторна и рециклиране на отпадъчни материали, най- 
малко като хартия, метал, пластмаси и стъкло и евентуално от други източници, 
доколкото тези потоци от отпадъци наподобяват домакинските отпадъци, следва да 
се увеличи най- малко до 50 % от общото тегло; 

� до 2020г. подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване 
на строителни отпадъци следва да се увеличи до 70% от теглото. 
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V.1.5 Национална Програма за управление на дейностите по отпадъците 

В Националната Програма за управление на дейностите по отпадъците (2009- 
2013) попада в Група 2 Депа, изградени в съответствие с нормативните изисквания, за 
които в периода на действие на програмата е необходимо разширение/ изграждане на 
допълнителни клетки. Съгласно Националната програма конкретно за проектен регион 
Хасково се предвижда изграждане на съоръжение за компостиране на биоразградимите 
отпадъци и сепариране на битови отпадъци. 

V.1.6 Оперативна Програма „Околна Среда 2007- 2013” 

Оперативна програма „Околна среда“ (ОП Околна среда) е основният програмен 
документ за изпълнението на националната политика в областта на околната среда. По 
отношение на управлението на отпадъците програмата планира въвеждането в 
експлоатация на 23 съоръжения за интегрирано управление на отпадъците, които ще 
обслужват 4 746 866 души. 

Дейностите, които ще се финансират са както следва: 

� изграждане на интегрирана система от регионални съоръжения/ инсталации за 
обезвреждане на битови отпадъци (напр. депа и претоварни станции);  

� изграждане на съоръжения за предварително третиране, вкл. компостиране, 
сортиране и сепариране на отпадъци;  

� изграждане на центрове за рециклиране на отпадъци;  

� изграждане на инсталации за оползотворяване на отделените газови емисии (метан) 
от депата за битови отпадъци, чрез производство на електрическа енергия; 

� изграждане на регионални съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци и 
тези от разрушаване на сгради;  

� поетапно прекратяване на експлоатацията и последващо закриване на всички 
съществуващи депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на 
нормативната уредба и съвременните технически стандарти; 

� закриването на депа в общините от даден регион ще бъде съобразено с въвеждането в 
експлоатация на съответното ново регионално съоръжение/инсталация за третиране 
на битови отпадъци;  

� разработване/ преглед и актуализация на регионални планове за управление на 
отпадъците;  

� осигуряване на подкрепа за подготовката на инвестиционни проекти за последващо 
финансиране в рамките на приоритет 2 от ОП. 

В разработения от Министерството на околната среда и водите документ през м. 
април 2009г. ”Развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците с подкрепата 
на Оперативна Програма “Околна среда 2007- 2013” за регион Хасково е предвидено 
изграждането на регионалното депо на следните елементи на регионалната система за 
управление на отпадъците: 

� сепариращи инсталации; 

�  съоръжения за компостиране. 
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Конкретизация в прилагането на Механизма за развитие на инфраструктурата за 
управление на отпадъците внася Постановление на Министерски Съвет №209/ 20 август, 
2009г. ПМС №209/ 2009г., което се отнася до осигуряване на финансиране за 
изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на 
регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за 
закриването на общинските депа за битови отпадъци. Съгласно разпоредбите на чл. 2,  
всички 23 региона, за които до този момент не са разходвани средства за инфраструктура 
за управление на битовите отпадъци попадат в Приложение №1 на постановлението и 
тяхното финансиране ще се извършва със средства по Оперативна Програма ”Околна 
Среда 2007- 2013г.”. В съответствие с разпоредбите на чл. 5, ал. 1 ”Изграждането на 
определените в Националната Програма за управление на дейностите по отпадъците 
регионални съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци като част от 
регионалните системи за управление на битовите отпадъци за регионите, определени в 
Приложение №2 се подпомага от държавния бюджет под формата на субсидии. ” Регион 
Хасково попада в Приложение № 2, заедно с още 6 други региона. Общият размер на 
средствата, които ще бъдат разходвани за периода 2010 – 2013г. за регионите по 
Приложение № 2 не може да надвишава 66 000 000 лв. Определен е също и бюджет от 
179 587 283 лв. за периода 2010 – 2013г.  по отношение на реализирането на проекти за 
закриването на общинските депа.  

В документа ”Развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците с 
подкрепата на Оперативна Програма “Околна среда 2007- 2013” са предвидени цели за 
рециклиране и оползотворяване на битови и строителни отпадъци на национално ниво, 
които са в контекста на Националната Програма за управление на дейностите по 
отпадъците (2009- 2013г.). Целите за рециклиране, които регионалната система за 
управление на отпадъците на Регион Хасково трябва да постигне за периода на действие 
на настоящата Националната Програма за управление на дейностите по отпадъците са 
както следва: 

Таблица 27 Регионални цели за рециклиране на отпадъците 
Регион 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Хасково 7,13% 14,53% 19,27% 27,17% 32,99% 
 

Регионалните цели са включени в поканата за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за изграждане на инсталации със съответния капацитет 
за проектния регион. 

V.2 Местно законодателство 

Конкретните задължения за изготвяне на нормативна уредба по управление на 
отпадъците на местно ниво са свързани със ЗУО. В съответствие с чл. 22 от ЗУО 
общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, 
събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, 
оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 
биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя 
територия, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на 
Закона за местните данъци и такси.  

 Таблица 28 Нормативни документи, свързани управление на отпадъците в община 
Димитровград 

НОРМАТИВЕН 
ДОКУМЕНТ 

ПРЕДМЕТ НА НОРМАТИВНИЯ ДОКУМЕНТ 
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НОРМАТИВЕН 
ДОКУМЕНТ 

ПРЕДМЕТ НА НОРМАТИВНИЯ ДОКУМЕНТ 

Наредба №5 за чистотата 
и управление на дейностите 
по опазване на околната 
среда на територията на 
община Димитровград 
 

С Наредбата се уреждат:  
1) редът, условията и изискванията за опазване на 
чистотата, околната среда и поддържането на естетичния 
вид на населените места; 
2) организацията на сметосъбиране и сметоизвозване, 
третиране на твърди битови отпадъци, експлоатация на 
депо за ТБО и поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване; 
3) правата и задълженията на Община Димитровград и на 
физическите и юридическите във връзка с поддържане 
чистотата и дейностите по третиране на битови и 
строителни отпадъци на територията на Общината; 
4) управлението на масово разпространените отпадъци и 
строителни отпадъци и земни маси;  
5) контрола и административно- наказателните мерки, 
които се прилагат при нарушаване на разпоредбите на 
наредбата. 
С наредбата се въвежда Тарифа за цените за използване на 
общинското депо от предприятия, учреждения, търговски 
обекти, фирми и физически лица за депониране на 
разрешени от Община Димитровград строителни 
отпадъци, земни маси и неопасни производствени 
отпадъци. 
Наредбата е приета от Общински съвет–Димитровград с 
Решение № 384/24.02. 2005 г., на основание чл. 22 ал.1 от 
ЗМСМА и чл. 19 от ЗУО. 

Наредба № 17 за условията 
и реда за намаляване на 
замърсяването от излезли 
от употреба моторни 
превозни средства на 
територията на община 
Димитровград 

С Наредбата се определят задълженията, отговорностите 
и взаимоотношенията между Община Димитровград, 
лицата- собственици на моторни превозни средства и 
стопанските субекти по отношение на събирането, 
транспортирането и съхранението на излезлите от 
употреба моторни превозни средства /ИУМПС/. 
Наредбата задължава собствениците на излезли от 
употреба МПС да ги предават на местата за временно 
съхранение, определени от Кмета на Община 
Димитровград или в центровете за разкомплектоване. 
Събирането, транспортирането и съхранението на 
излезлите от употреба МПС на местата за временно 
съхраняване е възложено на Общинско предприятие 
„Организация и контрол на движението, паркинги и 
охрана” 
Наредбата е приета с Решение № 383/24.02.2005 г. на 
Общински съвет-Димитровград, на основание чл.22, ал.1 
от ЗМСМА и чл.19 от Закона за управление на 
отпадъците.  

Наредба   № 2 С Наредбата се определят реда, условията и специалните 
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НОРМАТИВЕН 
ДОКУМЕНТ 

ПРЕДМЕТ НА НОРМАТИВНИЯ ДОКУМЕНТ 

за опазване на обществения 
ред 

изисквания за спазване на обществения ред и цели 
утвърждаване на местното самоуправление на 
територията на община Димитровград, осигуряване 
нормално функциониране на стопански и обществени 
организации, установяване и поддържане на добър 
благоустройствен ред в населените места на общината, 
сигурността и спокойствието на гражданите.  
Като нарушения по смисъла на настоящата Наредба се 
считат: 
- изхвърляне на отпадъци и предмети, изгарянето им на 
неопределени за това места, повреждане или преместване 
на контейнерите за отпадъци, затрудняване на 
комуналното почистване; 
- несвоевременно почистване на сняг, отпадъци и 
остатъци от строителни и ремонтни работи, затрудняващи 
ползването на общи места в сградите и около тях. 
Наредбата е приета с Решение № 129/29.04. 2004 г., посл. 
изм. с Решение №358 от 25.09.2008 г. 

Наредба   № 10 за 
определянето и 
администрирането на 
местните такси и цени на 
услуги на територията на 
Община Димитровград 
 

С Наредбата се уреждат отношенията, свързани с 
определянето и администрирането на местните такси и 
цени на предоставяни на физически и юридически лица 
услуги, редът и срокът на тяхното събиране на 
територията на община Димитровград.  
В Глава 2 Местни такси, Раздел I Такса Битови Отпадъци 
е регламентирано, че таксата се заплаща за услугите по 
събирането, извозването и обезвреждането в депа или 
други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места.  
Наредбата е издадена на основание чл. 9 от Закона за 
местните данъци и такси и приета с протоколно Решение 
№ 768 на Общински съвет – Димитровград, посл. изм. с 
Решение № 622/28.05.2009 г. на Общински съвет – 
Димитровград.  

Наредба № 20 
за публично – частни 
партньорства (ПЧП) 
 

С тази Наредба се регламентират реда и правилата за 
осъществяване на различни форми на Публично-частни 
партньорства(ПЧП) в Община Димитровград. Целта на 
Наредбата е да осигури и регламентира участието на 
частния партньор в дейностите по финансиране, 
проектиране, изграждане и експлоатация на общински 
инфраструктурни проекти, места с обществено значение и 
предоставянето на комплексни социални услуги. В чл. 4 
са дефинирани материалните обекти влизащи в обхвата на 
ПЧП, като с т. 4.2. се определя, че в тези обекти попадат и 
“съхранение и преработка на отпадъци”.  
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V.2.1 Отговорности на Общините  
Общинските администрации и кметовете на общини играят ключова роля при 

планиране и организиране на дейностите по управление на битови и строителни 
отпадъци, въз основа на правомощията, делегирани им от националното 
законодателство и по- конкретно: 

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи 
и други; 

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 
оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци; 

5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията 
на съответната община; 

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината 
най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и 
стъкло; 

7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите 
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 
разпространени отпадъци; 

8. изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните сдружения и 
съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за 
повторна употреба; 

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци и 
предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане; 

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в 
т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 
разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно 
разграждане; 

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във 
всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на 
общината, и при необходимост в други населени места; 

12. почистването от отпадъци на общинските пътища; 
13. осигуряването на информация на обществеността; 
14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от 

пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община; 
15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 

и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им; 
16. предприемане (самостоятелно, когато не участва в регионално сдружение или 

съвместно с другите кметове на общините от регионалното сдружение) на действия по 
възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за изграждане на ново 
съоръжение/я за третиране на битовите отпадъци най-малко три години преди 
изчерпване обема на депото за битови отпадъци или изтичането на експлоатационния 
срок на инсталацията. 
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VI. Финансиране на дейностите по управление на отпадъците 

VI.1 Тарифна Система 

Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по 
управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на отпадъците 
е регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Въведена е т.нар. “такса за 
битови отпадъци”, която се заплаща за услугите по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 

VI.2 Приходи 

Таксата за битови отпадъци е основен източник на приходи за община 
Димитровград за осъществяване на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и 
обезвреждане на битовите отпадъци, както и за почистване на териториите за 
обществено ползване. Тя се заплаща от населението и фирмите за съответните услуги. 

Такса за битови отпадъци се формира на база данъчна оценка на недвижимите 
имоти, и съответно не отразява адекватно принципа „Замърсителя плаща”. Според 
Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет определя размера на таксите за 
битови отпадъци. Съгласно чл. 66 от ЗМДТ, таксата се определя в годишен размер за 
всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка 
за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:  

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 
и други;  

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им 
до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

За физически лица и икономически субекти се използва различен промил от 
стойността на имота за определянето на такса смет. В резултат на тази политика се 
получават диспропорции и кръстосано финансиране. В таблицата по-долу са показани 
конкретните ставки и промили от данъчната оценка на недвижимите имоти на база, на 
които се формира таксата. 

В Община Димитровград дейностите, свързани с прилагане на ЗМДТ са 
регламентирани с Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на Община Димитровград. С Наредбата се уреждат 
отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на 
предоставяни на физически и юридически лица услуги, редът и срокът на тяхното 
събиране на територията на община Димитровград. В Глава 2 Местни такси, Раздел I 
Такса Битови Отпадъци е регламентирано, че таксата се заплаща за услугите по 
събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите 
отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване 
в населените места.  
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Наредбата е издадена на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и 
приета с протоколно Решение № 768 на Общински съвет – Димитровград, посл. изм. с 
Решение № 622/28.05.2009 г. на Общински съвет – Димитровград.  

Таблица 29 Тарифна система, формираща приходите за управление на отпадъците в 
община Димитровград  

Такса за битови отпадъци Домакинства, 
‰ 

Юридически 
лица, ‰ 

Градове, в т. ч. 
- сметоизвозване; 
- депониране; 
- поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места. 

 
3,0 
0,5 
1,5 

 
7,0 
2,0 
5,0 

Села, в т. ч. 
- сметоизвозване; 
- депониране; 
- поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места. 

 
5,0 
0,5 
0,5 

 
7,0 
2,0 
5,0 

 
 

Данъчната оценка на имотите на физическите лица (ФЛ) и юридическите лица 
(ЮЛ) на градовете и селата в общината е представена в Таблица 30. 

Таблица 30 Данъчната оценка на имотите на ФЛ и ЮЛ, лв. 

 година 2008 
Данъчна оценка на имотите  

на  населението  
Димитровград 225 850 118 
села 47 182 320 

на икономически субекти  
Димитровград 5 489 223 
села 174 408 

Приходи за управление на отпадъците от населението и икономическите субекти 
в града и селата в община Димитровград за периода 2005-2008 г. са показани в 
следващата таблица. 

Таблица 31 Приходи за управление на отпадъците, хил. лв. 

 година 2005 2006 2007 2008 
Дължими такси от 
населението    1 412 

Приходи от такса смет 
1 339 1 486 1 932 2 370 

От населението 558 677 828 991 
От икономически 

субекти 
780 809 1 104 1 379 
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От представените данни се вижда, че за община Димитровград основната тежест 
от такса битови отпадъци се поема от икономическите субекти през целия разглеждан 
период 2005 – 2008. Направената в Таблица 7 оценка показва, че около 88% от 
отпадъците се генерират от домакинствата и само 12% - от икономически единици 
(стопански или търговски предприятия). В същото време над 50% от приходите идват от 
икономическите единици и 47% - от домакинствата. 

Въз основа на предоставените данни и на експертна преценка за количествата 
генерирани отпадъци бяха направени изчисленията представени по-долу. 

Таблица 32 Основни параметри за управление на отпадъците 

    2008 
Разходи за УО/ тон отпадъци (битови и строителни)  лв/тон 28.13 
Приходи от такса смет/тон отпадъци(битови и строителни) лв/тон 33.12 
Приходи за УО/ Общи приходи на общината % 8.2 
Събираемост на таксата от населението % 71 
Разходи за УО/ Общи разходи на общината % 7.0 
Приходи от такса смет/разходи за УО % 118 
Разходи за сметосъбиране / разходи за УО % 69 
Разходи за депониране/ разходи за УО % 22.9 
Такса БО / жител лв/жител 22.91 
Такса БО/ домакинство лв/дом. 44.79 

VI.3 Отчисления по чл.71а и чл.71е от ЗУО 

През 2010г. бяха приети две нови наредби към ЗУО: 
• Наредба №14/ 15.11.2010г. за реда и начина за изчисляване на размера на 

отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по 
закриване и следекслоатационни грижи на площадките на депата за 
отпадъци; 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 16.09.2010 г. за определяне на 
размера и реда за отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на 
отпадъците. 

Размерът на таксите и средствата, които са набрани от тях са представени в 
таблица 33.  

 
Таблица 33 Набрани средства по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 

 Отчисления по чл. 60 от ЗУО 

 Размер на отчисленията  Общо за годината 

2011г. 3,03 лв/тон 5 231,11 лв. 

2012г. 3,03 лв/тон  

 Отчисления по чл.64 е от ЗУО 

2011г. 3,03 лв/тон 5179,32 лв. 

2012г.  9,00 лв/тон  

VI.4 Разходи 

В община Димитровград, приходите за такса смет покриват разходите за 
управление на отпадъците  
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Разходите за сметосъбиране и сметоизвозване представляват най-значителна част 
от разходите за управление на отпадъците. През периода 2005 - 2008 г. за община 
Димитровград те са между 65% и 69% от разходите за УО. Доста по-незначителни са 
разходите за депониране.  

За 2008 г. е висока - около 71%. Това позволява във финансовите предвиждания 
да се заложи висока степен на събираемост. 

 

VII.  АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 
ЗАПЛАХИТЕ /SWOT/ 

SWOT анализ 

На база събраните данни е направен цялостен анализ на съществуващото 
положение с използването на техниката на SWOT анализ - анализ на силните и слабите 
страни, възможностите и рисковете за системата за управление на отпадъците в 
общините. С помощта на SWOT анализа се прави оценка на ефективността на 
използването на ресурсите; капиталови, финансови, човешки, управленски. 

Подобреното използване на съществуващите ресурси ще: 
• намали оперативните разходи в рамките на съществуващия бюджет 

ще осигури средства за инвестиции; 
• намали темпа на нарастване на таксата "Битови отпадъци"и ще 

облекчи общинския бюджет; 
• превърне услугата в самофинансираща се. 
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ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ 
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

1. Структурна система за 
управление на отпадъците. 

2. Специалисти в областта на управление 
на 
отпадъците. 

3. Изградена база и наследена 
политика на рециклираща индустрия, както и 
навици у населението за рециклиране. 

4. Сравнително стабилна 
местна икономика. 

5. Наличен опит за привличане на 
финансови средства. 

6. Добре развита железопътна мрежа. 

7. Добре структурирана техническа 
инфраструктура. 

8. Природни дадености и ресурси. 

9. Инициатива за 
осъществяване на сепариране, компостиранеи 
депониране на ТБО на общинското депо 
Димитровград. 

10. Изискване от страна на обществеността 
за по-чиста околна среда, разбиране на 
значението за околната среда. 

1. Съвременно законодателство, 
хармонизираност това на Европейския съюз, 
осигурява базата за добро качество на 
услугата. 

2. Възможни източници за увеличение на 
приходите за системата са: повишаване 
събираемостта на таксата; оптимизиране 
структурата на таксата; въвеждане на пряко 
заплащане на услуги по управление на 
отпадъците, икономически ефективно 
рециклиране и компостиране. 

3. Наличието на природни дадености и 
сравнително стабилна местна икономика са 
предпоставка за развитие на туризма, 
подобрение на икономическия статус на 
населението, увеличение на бюджетните 
приходи. 

4. Участие на местни фирми в изпълнение на 
дейностите по управление на отпадъците- 
сметосъбиране, рециклиране, компостиранеи 
депониране, увеличава предприемаческите 
възможности в региона. 

5. Съществуват външни финансови 
източници по европейски фондове с 
благоприятни условия за финансиране 

6. Външен инвеститор. 
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VIII.  ВИЗИЯ 

Община Димитровград е съставна част на промишлено-селищна агломерация 
Хасково-Димитровград, с благоприятна жизнена среда и голям стопански, социален и 
демографски потенциал, важен комуникационно- транспортен и логистичен възел, връх 
на „ Южно българския оперативен триъгълник" - център на Южен централен регион. 

Визията за развитие на община Димитровград в следващите 8-10 години гласи: 

ДИМИТРОВГРАД РАЗВИТ ИНДУСТРИАЛЕН И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЦЕНТЪР - 

КРЪСТОПЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОРИ 

УРБАНИСТИЧЕН ВЪЗЕЛ В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН 

Постигането на тази визия по отношение на управление на отпадъците, ще стане 
чрез съчетаното, последователно и едновременно действие и изпълнение на 
набелязаните цели и мерки: 

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ 
СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

1. Системата за управление на отпадъците ня 
обхваща цялата територия на общината 

2. Наличие на замърсени площадки с битови 
и строителни отпадъци на територията на 
общината. 

3. Ниско ниво на доходите и висока степен на 
безработица. 

4. Непълно оползотворяване на 
постъпленията от такса "Битови отпадъци " за 
нуждите по управление на отпадъците. 

5. Амортизирана техника и съдове за ТБО. 

6. Недостатъчно ефективно 
използване на ресурсите- човешки, 
капиталови, финансови. 

7. Изчерпан капацитет на депото за ТБО, 
с.Добрич, неотговаящо на нормативните 
изисквания по околна среда и риск от 
замърсяване на околната среда. 

8. Липса на подходящи терени за определяне 
на площадка за депониране на строителни 
отпадъци 

1. Неизпълнението на нормативните 
изисквания се преследва от контролните 
органи и води до налагане на глоби и санкции. 

2. Разпространение на зарази и болести 
поради слаба обществена хигиена. 

3. Потенциален риск от замърсяване на 
подземните води от депото. 

4. Забавеното излизане от икономическата 
криза възпрепятства възстановяването на 
системата за управление на отпадъците. 

5. Ниската платежоспособност на 
общината на 
позволява значими инвестиции и затруднява 
привличането на качествени изпълнители на 
услугата. 

6. Наличие на централизирана 
система на финансиране на правила за 
изготвяне на общински бюджети. 

7. Закриване на производствени 
предприятия. 

8. Верижна емиграция на населението и 
бизнеса. 

9. Финансова необезпеченост или забавяне 
на инвестиционни регионални проекти. 
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• Създаване условия и предпоставки за балансирано и устойчиво развитие на 
региона и общината 

• Намаляване на въздействията на околната среда, причинени от 
генерираните отпадъци. 

• Подобряване на екологичното състояние на общината 
• Стимулиране на гражданските движения и неправителствените 

организации за участие в процеса на вземане на решения. 
• Подобряване на ефективността на използване на ресурсите 
• Увеличаване на отговорностите на замърсителите, 
• Стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците. 

IX. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата за управление на отпадъците цели постигане на екологосъобразно 
управление на отпадъците с оглед намаляване или предотвратяване на образуването им, 
повторната им употреба, рециклиране и обезвреждане, подобряване системата за 
събиране и транспорт. 

IX.1 Цел на програмата 

Настоящата програма е насочена към предприемането на мерки за устойчиво 
развитие на Община Димитровград в сферата на управлението на отпадъците чрез  

1. предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците 
2. подобряване на организацията по разделно събиране и събиране на смесени 

битови отпадъци  
3. увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 
4. екологосъобразно обезвреждане на отпадъците 
5. предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци  
6. правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането 

на законодателството и политиката в областта 
7. осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците  
8. укрепване на административния капацитет за управлението на отпадъците в 

страната  
9. увеличаване на инвестициите  в сектора и прилагане на  принципите 

“отговорност на производителя”  и “замърсителят плаща” при интегрирано 
управление на отпадъците  

10. участие на обществеността; 
11. Управление на специфични потоци отпадъци, в съответствие с изискванията 

на ЕС. 
Целите, набелязани в Програмата и свързаните с тях на мерки са на база анализ на 

съществуващото състояние и идентифициране на проблемите. За всяка от посочените 
мерки в Плана за действие са определени необходимите финансови средства за 
обезпечаване на прилагането на програмата за периода 2012-2017 година. 

 

IX.2 Принципи 

При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в програмата, се 
спазват основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в международните 
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правни актове, по които Р. България е страна, общата европейска и националната 
политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава 
Националната програма за управление на дейностите по отпадъците:: 

" предотвратяване" - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 
избегнато , където това е възможно; 

"отговорност на производителя" и "замърсителят плаща" — тези, които образуват 
или допринасят за образуването на отпадъци, или замърсяват околната среда, трябва да 
покрият пълните разходи за своите действия; 

"превантивност" - потенциалните проблеми трябва да бъдат предвиждани и 
избягвани на възможно най- ранен етап; 

"близост" - отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най- близо до 
мястото на образуването им. 

„йерархия за управление на отпадъците” - в политиката за предотвратяване и 
управление на отпадъците се прилага като приоритетен ред следната йерархия на 
отпадъците: 

1.  предотвратяване; 
2. подготовка за повторна употреба; 
3.  рециклиране; 
4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на 

енергия; и 
5. обезвреждане. 

X. РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ 

В настоящият раздел са развити и обосновани планираните решения за 
управление на отпадъците. Целта е да се предложи най-подходящия от икономическа и 
техническа гледна точка начина за прилагане на йерархията за управление на 
отпадъците, като същевременно се отчита и поносимостта за населението, което трябва 
да покрие разходите за услугите по събиране (в т.ч. разделно), транспортиране, 
предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци.  

В рамките на проект „Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за 
ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален център за третиране на 
неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за 
обезвреждане на инертни отпадъци, подготовка на заявление за финансиране на 
инвестиционни проекти от ОП "Околна среда 2007-2013 г." по приоритетна ос 2” са 
разработени три сценария, като всеки един от тях съответства на изискванията на ЕС и Р. 
България относно управлението на отпадъците. При направеното 
технико-икономическо сравнение между сценариите е избран вариантът, който е 
финансово устойчив и изпълнява настоящите и бъдещите изисквания за рециклиране и 
оползотворяване при най-ниски разходи на единица отпадък, което ще позволи на 
община Димитровград да изпълни задълженията си при минимално натоварване на 
населението и бизнеса. 

X.1 Предотвратяване и намаляване на отпадъците 

Европейското и националното законодателство по управление на отпадъците 
поставят като първи приоритет предприемането на мерки за предотвратяване и 
намаляване на образуването на отпадъците, които да водят до намаляване на 
количеството на образуваните отпадъци и намаляване на вредното въздействие върху 
околната среда. Предотвратяването и намаляването на образуването на отпадъците се 
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осъществява през целия жизнен цикъл на продуктите от проектирането им до 
превръщането им в отпадъци и включва следните основни елементи:  

• влагане на по-малко количество материали за производството на даден 
продукт; 

• удължаване полезния живот на продуктите – произвеждане на по-трайни 
продукти и осигуряване възможности за ремонтиране и поправка на 
продуктите; 

• намаляване на опасните свойства на отпадъците, образувани след 
употреба на продуктите; 

• произвеждане на продукти, които могат да се използват повторно и 
влагане на материали, които могат да се рециклират; 

• ограничаване на ненужната употреба на продукти (напр. продукти за 
еднократна употреба, замяна на стари с нови модели продукти и т.н.) и 
по-ефективното използване на продуктите. 

Правилно прилаганата политика за предотвратяване и намаляване на 
образуването на отпадъци може да доведе до съществени съкращения както на 
разходите за събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците така и на 
разходите за контрол по прилагането на нормативните изисквания.  

Основните мерките за предотвратяване и намаляване на образуването на 
отпадъците, които община Димитровград ще предприеме могат да се обобщят както 
следва: 

• икономически стимули за намаляване образуването на отпадъци – 
препоръчва се обсъждане на възможността за определянето на размера на 
такса „битови отпадъци“ въз основа на реално изхвърляното количество 
отпадъци, чрез което да се насърчават предприятията и домакинствата да 
образуват по-малко количество отпадъци;  

• популяризиране на схемите за „еко-маркировка” - чрез провеждане на 
мероприятия за повишаване на екологичното съзнание на населението, 
насочени към разясняване на ролята на купувачите в намаляване на 
образуването на отпадъци и предизвикване на промяна в поведението им 
по време на покупката на продукти; 

• контрол върху спазването на изискванията, въведени в наредбите за 
масово разпространени отпадъци по отношение на повторното използване 
на съответния вид масово разпространен отпадък и включване на 
съответните клаузи в договорите с организациите по оползотворяване. 

Тези мерки ще бъдат развити по-конкретно с актуализация на настоящата 
програма след приемането от Министерски съвет на програмата за предотвратяване по 
чл. 50 от ЗУО. 

X.2 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 

С разделното събиране на отпадъци с цел рециклиране и други форми на 
оползотворяване може да се постигне значително намаляване на количеството на 
депонираните отпадъци, което ще доведе до удължаване на полезния живот на 
регионалното депо за отпадъци и до съкращаване на разходите за събиране и 
обезвреждане  на отпадъците. Съществуват различни подходи при организирането и 
финансирането на разделното събиране на отделните видове отпадъчни потоци в 
зависимост от: 

• стойността на материалите, които могат да се извлекат от отпадъците; 
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• прилагането на принципът „отговорност на производителят” за 
определени отпадъчни потоци; 

• забраните и ограниченията за депониране на определени отпадъчни 
потоци. 

X.2.1 Отпадъци, за които стойността на материалите покрива разходите за събиране и 
рециклиране 
Понастоящем разходите за събирането и рециклирането на скрап от черни и 

цветни метали са по-ниски от използването на природни суровини в металургичните 
заводи в страната, поради което за извършване на тези дейности не се изискват 
допълнителни субсидии. До влизане в сила на разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от ЗУО 
(13.07.2014г.) тези отпадъци ще продължат да бъдат изкупувани от населението на 
търговски принцип. След това ще бъдат предприети мерки за изграждане на общинска 
площадка (съгласно задължението по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО) където домакинствата 
ще могат да предават безвъзмездно образуваните от тях отпадъци от черни и цветни 
метали.  
X.2.2 Отпадъци, за които се прилага принципът „замърсителят плаща” 

Разходите за разделното събиране, предварително третиране и транспортиране за 
оползотворяване на по-голямата част от рециклируемите отпадъци не могат да бъдат 
покрити от цените, на които рециклиращите предприятията ги изкупуват поради което е 
необходимо допълнително финансиране.  За част от тези отпадъци националното 
законодателство изисква прилагането на принципът „отговорност на производителят”, 
при който разходите се поемат от производителите на продукта, от който се образуват 
отпадъците.  

Всички наредби, регламентиращи управлението на масово разпространените 
отпадъци вменяват на производителите и вносителите на продуктите, от които се 
образуват отпадъците задължения за организиране и финансиране на системите за 
разделно събиране на отпадъците и постигането на количествените цели за събиране, 
рециклиране и оползотворяване. Въпреки това на общините е предоставена възможност, 
в случай, че проявяват интерес, сами да извършват дейностите по разделно събиране, 
сортиране и предаване за оползотворяване на масово разпространените отпадъци при 
осигурено финансиране от страна на организации по оползотворяване, производители и 
вносители, изпълняващи задълженията си индивидуално или ПУДООС. Община 
Димитровград счита, че е нецелесъобразно да се възползва от предоставената от 
законодателството възможност поради следните причини:  

1. Обявяването на обществени поръчки и възлагането и контрола на 
дейностите на подизпълнители, които да извършват дейностите изисква 
значителен административен капацитет и ресурси от страна на 
общинската администрация 

2. Изборът на подизпълнители по реда на Закона за обществените поръчки 
ще забави изпълнението на задълженията на съответните производители и 
вносители 

3. Разделното събиране на рециклируеми материали ще се извършва в 
условия на силна конкуренция със съществуващите системи от 
изкупвателни пунктове за хартия, бутилки, пластмаси и уреди, съдържащи 
голямо количество черни и цветни метали. 

4. По принцип ПУДООС финансира единствено инвестиционните разходи, а 
оперативните разходи трябва да се поемат от общинския бюджет.  

5. Липсва заинтересованост от страна на организациите по оползотворяване 
за възлагане извършването на дейностите на общини. 
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На територията на общината дейностите по разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци се извършват след сключване на договор между община 
Димитровград и съответната организация по оползотворяване. Договорът ще 
регламентира рамката на взаимоотношенията и разпределението на отговорностите 
между общината и организацията по оползотворяване с цел планиране, организиране и 
прилагане на система за събиране, временно съхраняване, предварително третиране 
(разкомплектоване) и предаване за оползотворяване и обезвреждане на масово 
разпространени отпадъци, която осигурява високо ниво на защита на околната среда и 
по този начин е в полза на жителите на общината. С договора организацииите по 
оползотворяване се задължават след анализ на наличната информация и извършване на 
необходимите проучвания в рамките на не повече от три месеца да разработи и 
предостави на общината за съгласуване програма за прилагане на система за разделно 
събиране. 

С програмата за събиране, временно съхраняване, разкомплектоване и  предаване 
за оползотворяване и обезвреждане на съответния масово разпространен отпадък ще се 
определят: 

• начините за извършване на разделното събиране – напр. чрез събирателни 
пунктове, събиране от тротоара (в контейнери, чували и др.), мобилни 
пунктове, последващо разделяне и т.н.; брой жители обслужвани от един 
контейнер или пункт, честота на извозване, вид на контейнерите и т.н.; 

• подходи за събиране на масово разпространените отпадъци от търговски 
обекти, заведения за обществено хранене, отдих и туризъм, 
административни и др. обществени учреждения, предприятия и др.; 

• избраното техническо решение за временно съхраняване, 
товарене/разтоварване, сортиране, пресоване (балиране) и предаването за 
последващо третиране – избор на площадка, определяне на необходимия 
капацитет на съоръжението; 

• районите, които ще бъдат обхванати от системата; 
• график за въвеждане на системата в отделните райони; 
• отчитане на събраните количества и докладване на общинската 

администрация; 
• мерки за привличане на обществеността за участие в системата за разделно 

събиране; 
• предложения за промени в общинската нормативна уредба по управление 

на конкретния вид масово разпространен отпадък; 
• специфични мерки при събиране на опасни отпадъци и отпадъци годни за 

повторна употреба; 
• индикатори за отчитане изпълнението на програмата; представяне на 

годишни отчети до общината за постигнатите резултати и предложения за 
промени на програмата; 

• лица отговорни за изпълнението на договореностите от страна на 
организацията по оползотворяване и подизпълнителите. 

 
Специфичните мерки за разделното събиране на отделните отпадъчни потоци са 

представени по-долу. 

X.2.2.1 Негодни за употреба батерии и акумулатори 

При сключването на договор с организация по оползотворяване ще бъде 
заложено постигането най-малко на следните цели: 



 

 

 

ОБЩИНА  ДИМИТРОВГРАД  
гр. Димитровград, бул. "Г.С.Раковски" №15, 

тел.: 0391/68203, факс: 0391/66996, е-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg 

Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Димитровград, гр. Димитровград 70 

• поетапно осигуряване на поне едно място за поставяне на съдове за 
събиране на негодни за употреба портативни батерии на 1000 жители – централен 
събирателен пункт и търговски обекти, които приемат обратно негодни за употреба 
батерии; 

• включване в системата за разделно събиране на всички видове батерии и 
акумулатори, образувани в бита, които попадат в обхвата на наредбата; 

• осигуряване на контейнери за събиране, отговарящи на изискванията на 
наредбата; 

• обслужване най-малко веднъж на три месеца на разположените в 
търговските обекти контейнери за обратно приемане на негодни за употреба портативни 
батерии; 

• провеждане на информационни кампании за информиране на 
обществеността за рисковете, свързани с  неконтролираното обезвреждане на батерии и 
акумулатори, значението на символите използувани за маркиране, изискванията при 
отделяне на батериите от уредите, където те са вградени и възможностите за участие в 
системите за събиране; 

• предаване на събраните портативни батерии за последващо третиране и 
представяне на копия от документи за приемането им от преработватели, извършващи 
рециклирането им. 

 
С въвеждането на система за разделно събиране на портативни батерии от страна 

на общинската администрация ще бъдат предприети следните административни мерки 
за осигуряване на функционирането й: 

• упражняване на контрол над изхвърлянето на батерии и акумулатори в 
съдове за смесени битови отпадъци или на неразрешени за това места 

• упражняване на контрол над собствениците или наемателите на търговски 
обекти да приемат обратно негодни за употреба батерии и акумулатори; 

• строг контрол за изпълнението на договора и нормативната уредба от 
страна на подизпълнителите, експлоатиращи системите за разделно събиране. 

Автомобилните и индустриалните акумулатори, които се генерират на някои 
площадки, е необходимо да се съхраняват в обособени складове за съхранение до 
предаването им за третиране, отговарящи на Наредбата за изискванията за производство 
и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на 
отпадъци от батерии и акумулатори, приета с ПМС № 134 от 2000г. (обн. ДВ, бр. 61 от 
2000г.). Това условие се спазва в основните производствени предприятия: "Неохим" АД, 
ТЕЦ "Марица 3" и "Вулкан" АД. 

В страната работят две големи предприятия, които изкупуват негодни за употреба 
автомобилни акумулатори от бита в следствие, на което в общината съществува добре 
развита система за събиране и предаване на този вид отпадъци, експлоатирана от частни 
фирми.  Цената на оловото е достатъчно висока за да покрие разходите за събиране, 
транспортиране и рециклиране на автомобилните акумулатори от бита. Намесата на 
общината в организирането и финансирането на разделното събиране на автомобилни и 
индустриални акумулатори не е необходимо, но ще бъдат предприети мерки за 
осигуряване спазването на законодателството по управление на отпадъците и по 
конкретно: 

• изготвяне на списък с обектите, в които се извършва смяна на 
автомобилни акумулатори и обектите, в които се изкупуват негодни за употреба 
автомобилни акумулатори от бита; 

• упражняване на контрол над изхвърлянето на акумулатори в съдове за 
смесени битови отпадъци или на неразрешени за това места, изливане на електролит, 
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съхраняване на негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните 
пунктове в количество, превишаващо пет на сто от общото количество събрани 
акумулатори; 

• строг контрол за прилагане на нормативната уредба. 

X.2.2.2 Излезли от употреба моторни превозни средства 

Управлението на този вид отпадъци е задължение на вносителите на ИУМПС, 
които към момента са учредили организации по оползотворяване и същевременно 
съществуват някои вносители на МПС, които изпълняват задълженията си 
индивидуално. В общината съществуват площадки, експлоатирани от частни фирми, на 
които се извършва събиране, а в някои случаи и разкомплектоване на ИУМПС, които 
впоследствие се предават срещу заплащане на основните подизпълнители на 
организациите по оползотворяване. Издадена е Общинска наредба за събирането и 
съхранението на излезли от употреба МПС, за което е уведомена обществеността. В 
съответствие с плана за действие от 2004г. е отредена площадка за събиране и 
съхраняване на излезли от употреба МПС. 

Стойността на металите и другите рециклируеми материали от ИУМПС не може 
да покрие разходите по събиране, транспортиране, разкомплектоване и обезвреждане на 
неоползотворимите остатъци поради което е въведена продуктова такса. Все още се 
експлоатират площадки за разкомплектоване на ИУМПС, на които се отделят 
единствено металите от автомобилите, а останалите вещества и материали (вкл. и 
опасни) се депонират или изхвърлят на неразрешени за това места. Това оказва вредно 
въздействие върху околната среда и здравето на населението, поради което 
собствениците на тези площадки следва да прекратят дейността разкомплектоване или 
да осигурят финансиране за оползотворяването на неметалните материали и опасните 
вещества и компоненти от ИУМПС, като сключат договори с организации по 
оползотворяване или вносители, изпълняващи задълженията си индивидуално. 

Понастоящем няма действащ договор между общината и някоя от организациите 
по оползотворяване и дейностите с ИУМПС се извършват без намеса на 
администрацията, поради което съществуват редица неуредени въпроси и 
неразпределени отговорности като: 

• не са идентифицирани дружествата, извършващи събиране и 
разкомплектоване на ИУМПС, които имат сключени договори с някоя от организациите 
по оползотворяване или вносители, изпълняващи задълженията си индивидуално; 

• лицата, които извършват разкомплектоване чрез извличане единствено на 
металите могат да си позволят по-високи изкупни цени в сравнение с площадките, които 
имат сключени договори с организация по оползотворяване или нейни подизпълнители; 

• гражданите не са информирани, кои от площадките извършват събиране и 
разкомплектоване на ИУМПС по начин при който се осигурява постигане на висок 
процент на оползотворяване на материалите и компонентите на ИУМПС и 
екологосъобразно обезвреждане на неоползотворимите остатъци и опасни вещества; 

• не е определено дружество, което да събира и предава за по-нататъшно 
третиране изоставените върху държавна и общинска собственост автомобили. 

За осигуряване на екологосъобразното извършване на дейностите с ИУМПС на 
територията на общината се планира да се предостави право на една от организациите по 
оползотворяване на ИУМПС да развие система за събиране и евентуално 
разкомплектоване на ИУМПС на територията на общината. За целта ще бъдат 
установени контакти и проведени преговори за подновяване или сключване на нов 
договор. С договора и с програмата, която ще се изисква да бъде представена от 
избраната организация за одобрение ще се определят и следните специфични мерки: 
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1. местата и площта за изграждане на общинските площадки за временно 
съхраняване на ИУМПС. Площадките следва да се разполагат на лесно достъпни места и 
се отрежда достатъчно площ, като се отчита броя на ИУМПС на територията на 
общината за година; 

2. подходи за събиране на ИУМПС, които не могат да се движат на собствен 
ход и на които липсват основни компоненти; 

3. избраното техническо решение за пресоване (балиране) на материала за 
шредиране (с цел намаляване обема на превозвания материал и на транспортните 
разходи) и временно съхраняване на отстранените материали и компоненти до 
последващото им предаване; 

4. мерки за реализация на годните за употреба резервни части; 
5. предложения за изменение на реда за събирането на ИУМПС, които се 

намират върху държавна или общинска собственост. 
 
След сключване на договор с организация по оползотворяване на ИУМПС ще 

бъдат предприети мерки за осигуряване спазването на законодателството по управление 
на отпадъците и по конкретно: 

• издаване на заповед на кмета на общината за определяне на общинските 
площадки на които е разрешено временно съхраняване на ИУМПС на територията на 
общината в съответствие с чл. 14 на Наредбата за изискванията за третиране на 
отпадъците от моторни превозни средства; 

• налагане на санкции за извършване на дейности по събиране, съхраняване, 
транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от употреба 
моторни превозни средства, компоненти и материали от тях, без съответното 
разрешение от ЗУО; 

• строг контрол за прилагане на нормативната уредба и по специално за 
наличието на разрешения за разкомплектоване на ИУМПС и договори за предаване на 
неметалните материали и опасни вещества 

• отчетност от страна на организацията по оползотворяване за извършените 
дейности. 

X.2.2.3 Отработени масла 

Кметът на общината е информирал обществеността за местата за смяна на 
отработени масла, включително сервизите и бензиностанциите, извършващи смяна на 
територията на общината. 

Тъй като повечето случаи стойността на отработените масла е достатъчна за 
покриването на разходите за тяхното събиране, транспортиране и оползотворяване 
продължава да се прилага практиката по изкупуване на отработени масла от редица 
фирми, които не получават допълнителни средства от организация по оползотворяване, 
производители и вносители, изпълняващи задълженията си индивидуално или 
ПУДООС. В тези случаи обаче отработените масла се предоставят на 
топлоелектрически централи или други горивни инсталации, които не притежават 
необходимите разрешения за изгаряне на отпадъци. Както при ИУМПС така и при 
управлението на отработените масла в общината са налице следните проблеми: 

• не са определени дружествата, които са осигурили финансиране за 
екологосъобразното управление на отработените масла чрез сключени договори с някоя 
от организациите по оползотворяване или вносители, изпълняващи задълженията си 
индивидуално; 

• лицата, които изкупува отработени масла и ги предават за изгаряне в 
инсталации без необходимите разрешения могат да си позволят по-високи изкупни цени 
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в сравнение с дружествата, които имат сключени договори с организация по 
оползотворяване или нейни подизпълнители; 

• гражданите не са информирани, кои от местата за смяна на отработени 
масла предават отпадъците за по-нататъшно екологосъобразно оползотворяване. 

 
Предвижда се организирането на събирането на отработените масла на 

територията на общината да се предостави на организация по оползотворяване. Въпреки 
това е възможно в рамките на периода на прилагане на настоящата програма, 
организацията по оползотворяване да не прояви интерес тъй като количеството масла за 
чието оползотворяване е отговорна нараства незначително и е твърде вероятно целите 
заложени в Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени 
масла и отпадъчни нефтопродукти да бъдат постигнати чрез събиране на отработени 
масла от източници различни от бита или общини с по-голяма гъстота на населението. 

Независимо дали ще се сключи договор с организация по оползотворяване, ще 
бъдат предприети следните мерки за осигуряване прилагането на законодателството за 
управление на отработени масла: 

• идентифициране на всички обекти, в които се извършва смяна на 
отработени масла и обектите, в които се изкупуват отработени масла; определяне на 
разрешените места за смяна на отработени моторни масла и информиране на 
обществеността за това; 

• упражняване на контрол над изхвърлянето на отработени масла и 
отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води, във водите от крайбрежните зони и в 
канализационните системи; 

• строг контрол за прилагане на нормативната уредба и по специално за 
наличието на разрешения за събиране и временно съхраняване на отработени масла, 
договори за предаване на отработените масла на съоръжения, притежаващи 
необходимите разрешения за оползотворяване и обезвреждане и транспортни карти за 
превоз на опасни отпадъци съгласно чл. 8 на Наредба № 9. 

X.2.2.4 Отпадъци от опаковки 

Сключен е договор от 27.12. 2006г. между Община Димитровград, "НЕО Титан" 
ООД и "Екопак България" АД за разделно събиране на отпадъци от опаковки в община 
Димитровград.  Договорът предвижда прилагане на програма за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на община Димитровград. Изпълнението на 
проекта за разделно събиране се извършва по график за реализация, изготвен от "Екопак 
България" АД. В резултат на изпълнението на договора е въведена система за разделно 
събиране на отпадъците не само в общинския център, но са обхванати и редица други 
населени места от общината. 

Въпреки, че системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки вече е 
стартирала, с въвеждането на целите по чл. 31 от ЗУО и съответните задължения към 
кметовете на общини е необходимо по-нататъшно подобряване на услугите по разделно 
събиране. Предвижда се с договора и с програмата, представена от избраната 
организация да се определят и следните специфични мерки: 

• договаряне и залагане на срокове за поетапно достигане на минимум брой 
жители, обслужвани от комплект контейнери за разделно събиране; 

• включване в системата за разделно събиране на всички видове опаковки 
(вкл. и опасните), образувани в бита, които попадат в обхвата на Наредбата за 
опаковките и отпадъците от опаковки; 

• специфициране на местата за разполагане на съдове за събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на общината; 
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• оптимизиране на графика и маршрутите за извозване на отпадъците; 
• определяне на реда и начина за използване на елементи от общинската 

инфраструктура. 
 
За осигуряване успеха на прилаганата система за разделно събиране ще бъдат 

предприети следните административни мерки: 
• проучване на възможностите за въвеждането на допълнителни задължения 

за дружеството извършващо услугите по събиране  на битовите отпадъци  за 
осъществяване на по-строг контрол върху изхвърлянето на рециклируеми отпадъци (в 
частност отпадъци от опаковки) в контейнерите за смесени битови отпадъци; 

• контрол за спазване на задължения към собствениците или наемателите на 
търговски обекти за разделяне на транспортните и груповите опаковки и осигуряване на 
рециклирането им чрез предаването им в системата за разделно събиране на 
организацията по оползотворяване или на друго дружество с необходимите 
разрешителни документи за събиране на този вид отпадъци;  

• контрол за спазване на забраните за изхвърляне на рециклируеми 
отпадъци в контейнерите за смесени битови отпадъци; 

• въвеждане на задължения към домсъветите и собствениците (или 
наематели) на еднофамилни жилища за разделно събиране на определени видове 
рециклируеми отпадъци; въвеждане на забрани за изхвърляне на рециклируеми 
отпадъци в контейнерите за смесени битови отпадъци; 

• контрол над изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдове за смесени 
битови отпадъци; 

• идентифициране на обектите, които пускат на пазара опаковани стоки, но 
не заплащат продуктова такса на ПУДООС, вноска в организация по оползотворяване 
или не изпълняват задълженията си индивидуално; 

• контрол над лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране за 
спазване на договореностите и по специално графика за извозване на контейнерите, 
сортирането на материалите, жителите обслужвани от един комплект контейнери и др. 

X.2.2.5 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

В общината е отредена площадка за събиране и съхранение на излезли от 
употреба луминисцентни и живачни лампи от обществените сгради на населените места. 
Луминисцентните и живачните лампи се съхраняват в складове, намиращи се на 
територията на тази площадка. 

Производствените предприятия, от които се генерират тези лампи, които са 
опасни отпадъци, събират в обособени складове на територията на площадките си. 

Излезлите от употреба луминисцентни лампи и други лампи, съдържащи живак, 
се предават по договор на " Балок Инженеринг" ООД, която е единствената за сега 
лицензирана фирма за събиране и износ за третиране на тези отпадъци 

Стойността на извлечените материали от ИУЕЕО не покрива разходите за 
събирането им и оползотворяването им по екологосъобразен начин, поради което е 
необходимо действащите на територията на общината събирателни пунктове да 
прекратят приемането на ИУЕЕО или да осигурят допълнително финансиране от 
организации по оползотворяване, производители/ вносители на ЕЕО, изпълняващи 
задълженията си индивидуално или събираните в ПУДООС продуктови такси. 

За въвеждане на разделно събиране на ИУЕЕО на територията на общината се 
планира да се поднови или сключи нов договор с организация по оползотворяване на 
ИУЕЕО. С договора и с програмата, която ще се изисква да бъде представена за 
одобрение от организация ще се определят и следните специфични мерки: 
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1. поетапно осигуряване най-малко на едно място за разделно събиране на 10 
000 жители на всяка от групите ИУЕЕО съгласно чл. 17, ал.2 от наредбата; 

2. идентифициране на търговските обекти, в които ще се извършва обратно 
приемане на различните видове ИУЕЕО; 

2. събиране на всички видове ИУЕЕО, попадащо в обхвата на наредбата без 
заплащане от страна на крайния потребител; 

4. избраното техническо решение за селективно отстраняване на компоненти 
и материали, пресоване (балиране с цел намаляване обема на превозвания материал и на 
транспортните разходи) на материала за шредиране и временно съхраняване на 
отстранените материали и компоненти до последващото им предаване; 

5.  предаване на всички отстранени материали и постигане на целите за 
рециклиране и оползотворяване; 

6.  повторна употреба на годните цели уреди и компоненти; 
7. мерки за реализация на годните за употреба резервни части. 
В случай, че не бъде получено финансиране съобразно принципа „отговорност на 

производителя” и разходите не са поносими за населението е възможно разделното 
събиране на излезли от употреба луминесцентни лампи да бъде прекратено. 

 
След сключване на договор с организация по оползотворяване на ИУЕЕО ще 

бъдат предприети следните мерки за осигуряване успешното прилагане на системата за 
разделно събиране и спазването на законодателството по управление на отпадъците: 

• издаване на заповед на кмета на общината за определяне на местата за 
събиране на различните видове ИУЕЕО и запознаване на обществеността; 

• контрол за предаването на ИУЕЕО на събирателни пунктове, които нямат 
необходимото разрешение или изхвърлянето на ИУЕЕО на неразрешени за това места; 

• контрол за извършване на дейности по събиране, съхраняване, 
транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, без съответното 
разрешение по ЗУО; 

• проучване на възможностите за въвеждането на допълнителни задължения 
за дружеството извършващо услугите по събиране  на битовите отпадъци  за 
осъществяване на по-строг контрол върху изхвърлянето на рециклируеми отпадъци (в 
частност ИУЕЕО) в контейнерите за смесени битови отпадъци; 

• строг контрол за прилагане на нормативната уредба и по специално за 
наличието на разрешения за разкомплектоване на ИУЕЕО и договори за предаване на 
неметалните материали и опасни вещества. 

X.2.2.6 Излезли от употреба гуми 

Приетото национално законодателство задължава производителите и 
вносителите на пневматични гуми сами да организират събирането и оползотворяването 
на излезлите от употреба пневматични гуми. Планира управлението на ИУГ да бъде 
организирано чрез сключване на договор с организация по оползотворяване, която да 
организира и финансира система за разделно събиране и предаване за последващо 
третиране на територията на общината. От организацията ще се изиска представянето на 
програма в която ще бъдат уточнени техническите параметри на системата, обхвата й и 
сроковете за нейното изграждане. 

С въвеждане на система за разделно събиране на ИУГ от страна на общинската 
администрация ще бъдат предприети следните мерки за подпомагане разделното 
събиране на излезли от употреба пневматични гуми и спазването на законодателството 
по управление на отпадъците: 
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• контрол за предаване на пневматични гуми на лица, които нямат 
необходимото разрешение или изхвърлянето им на неразрешени за това места; 

• налагане на санкции за извършване на дейности по събиране, съхраняване, 
транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба 
пневматични гуми, без съответния разрешителен документ съгласно ЗУО; 

• проучване на възможностите за въвеждането на допълнителни задължения 
за дружеството извършващо услугите по събиране  на битовите отпадъци  за 
осъществяване на по-строг контрол върху изхвърлянето на рециклируеми отпадъци (в 
частност пневматични гуми) в контейнерите за смесени битови отпадъци; 

• идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на пневматични 
гуми; определяне на разрешените места за смяна на пневматични гуми и информиране 
на обществеността за това. 

 
X.2.3 Отпадъци, за които има забрани и ограничения за депониране 

 
В европейското и националното законодателство (Директива 1999/31/ЕС и 

Наредба № 8) са въведени изисквания за намаляване на количеството на депонираните 
биоразградими отпадъци и забрани за депониране на течни отпадъци, отпадъци, 
определени като експлозивни, корозивни, оксидиращи, лесно-запалими или запалими и 
излезли от употреба гуми. Това налага в общинската програма да се предвидят мерки за 
отделянето им от смесените битови отпадъци и предаването им за оползотворяване или 
обезвреждане по друг начин. Тъй като не са регламентирани други механизми за 
финансиране, разходите за третиране и транспортиране на тези отпадъци следва да се 
поемат от причинителите им т.е. населението, което заплаща такса битови отпадъци в 
общинския бюджет. 

X.2.3.1 Опасни отпадъци от домакинствата 

За събирането на опасните отпадъци се изискват задълбочени знания относно 
техниката на безопасност при боравенето с тях. Необходимо е също да се познават 
физичните и химичните свойства на различните видове опасни отпадъци с цел 
правилното определяне на съдовете, в които да се съхраняват както и технологиите, по 
които се третират за да се борави с тях (смесване, съхраняване, опаковане и др.) така, че 
да не се попречи на последващото им оползотворяване/ обезвреждане. Поради това 
събирането на опасните отпадъци се извършва в специализирани събирателни пунктове 
от квалифициран персонал. Правилното и безопасното извършване на дейностите по 
приемане, смесване, съхраняване, преопаковане на опасните отпадъци не може да се 
постигне без първоначално обучение на ръководния и изпълнителския персонал, за 
което е необходимо да се отделят време и средства. 

Организирането и финансирането на дейностите по разделното събиране на 
опасните отпадъци от домакинствата и осигуряването на тяхното оползотворяване/ 
обезвреждане не е по силите на отделна община. В следствие на това се предвижда тези 
дейности да се извършват съвместно от общините в рамките на Регионалното сдружение 
за управление на отпадъците. 

За региона се предвижда да бъдат определени 3 площадки за събиране и временно 
съхранение на опасни отпадъци от домакинствата - по една на територията на всяка 
община. На тях гражданите ще имат възможност да предават събраните в домакинствата 
опасни отпадъци.  

За транспортиране на отпадъците от трите площадки до Регионалния Център за 
третиране на опасни отпадъци в с. Гарваново, община Хасково се планира да се използва 
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специализирани транспортни средства на фирми, притежаващи съответните 
разрешителни документи за превоз на опасни отпадъци (въз основа на договор). 

За временно съхранение на опасните отпадъци, събрани от домакинствата на 
трите общини, до момента на тяхното транспортиране до инсталация за третиране на 
опасни отпадъци се предвижда изграждане на склад, разположен на регионалното депо. 

X.2.3.2 Медицински отпадъци 

Медицинските отпадъци имат някои по-специфични характеристики и изискват 
специално третиране. Болничните отпадъци могат да носят зарази, поради което следва 
да бъдат отделени от другите смесени отпадъци, за да се избегне заплахата за 
общественото здраве.В тези отпадъци се включват превръзки, остатъци от лекарства и 
опаковки, лабораторни проби, използвани инструменти и с-ми, хирургически отпадъци 
и др. 

Медицинските отпадъци не е позволено да се депонират на депото за ТБО и се 
предават на съоръжения с разрешение за третиране на болнични отпадъци.  

 

X.2.3.3 Биоразградими отпадъци 

В съответствие с европейското и националното законодателство общините следва 
да предприемат мерки за поетапното намаляване на количеството на депонираните 
биоразградими отпадъци. Като алтернатива на депонирането се прилагат основно 
биологични методи на третиране и изгарянето на смесените битови отпадъци, но и за 
двата метода в региона и в страната като цяло липсват лицензирани съоръжения и 
инсталации с достатъчен капацитет. 

При биологичните методи е необходимо биоразградимите отпадъци да бъдат 
отделени от общия отпадъчен поток. Това може да стане чрез разделно събиране на 
биоразградимите отпадъци при източника на образуване – от домакинствата, заведения 
за обществено хранене, предприятия и т.н. след което отделените биоразградими 
отпадъци се подлагат на аеробно разграждане (компостиране) за получаване на компост 
или на анаеробно разграждане (ферментация) за получаване на био-газ. Друга 
възможност е да се приложат смесени методи на механично и биологично третиране, 
при които от общия отпадъчен поток се отделят основните замърсители посредством 
техники за раздробяване (натрошаване, смилане) и сепариране на отпадъците 
(пресяване, въздушна сепарация, магнитна сепарация, оптична сепарация, вихрови 
токове и др.). След това се прилагат аеробни или анаеробни методи на биологично 
разграждане. 

За оползотворяване на биоразградимите отпадъци, е приет регионален подход, 
като е предвидено изграждането на съоръжение за открито компостиране на зелени 
отпадъци.  

Планираните мерки за събиране и третиране на „зелени“ отпадъци са както 
следва: 

• „Зелените“ отпадъци от паркове и поддръжката на зелени площи да се 
пренасочат от депото към съоръжението за открито компостиране, след пускането му в 
експлоатация; 

• Прилагане на схема за събиране на градински отпадъци от районите с 
фамилни къщи; 

• Построяване и пускане в експлоатация на регионално съоръжение за 
компостиране на зелени отпадъци с финансиране по ОПОС.  

Към „зелените“ отпадъци спадат:   
• Битови отпадъци от градини и паркове в общините от регион Хасково; 
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• Изрезки от дървета, храсти и окосена трева от частния сектор (градини на 
домакинствата, овощни и зеленчукови градини); 

• Зелени отпадъци от гробищни паркове; 
• Крайпътна зеленина, резултат от растителни остатъци от поддръжката на 

крайпътната зеленина.  
Рециклирането на “зелените” отпадъци чрез компостиране се предвижда да се 

осъществи като комплексен обект, разположен върху самостоятелна площадка, който  
включва: 

- обработване на отпадъците – инсталации за раздробяване и пресяване; 
- помещения за ферментация, зреене и складиране на получения компост; 
- обслужващи сгради и съоръжения(като част от обслужващия комплекс за 

инсталацията за сепариране). 
Планира се инсталацията за компостиране да е бетонова площадка, разделена на 

отделни клетки с навеси и система за събиране на отделения инфилтрат. Проектното 
количество за компостиращата инсталация е 1810 т/год отпадъци (около 8 т/ден), от 
които ще се получава високо качествен компост. 

Понастоящем в България не съществуват стандарт за качеството на компоста. 
Стандартите за качество на компоста са от особено значение за продажбата на продукта 
и обикновено освен изискванията за качеството на самия продукт съдържат самата 
система, чрез която се осигурява контрол на качеството. Повечето държави в Европа 
имат свои собствени стандарти за компоста, което е причината за съществуването на 
доста различни стандарти за качеството на компоста. През 2001/2002 ЕК изготви проект 
за управление на биоразградимите отпадъци, в който се предвиждаще създаването на 
общовалидни европейски стандарти за компоста, който обаче беше замразен. Съгласно 
чл. 22 на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, Комисията проучва възможностите за 
изготвянето на критерии за качеството на компоста. Към настоящия момент, при 
липсата на установен стандарт от страна на ЕК, при строителството на този подобект ще 
се използва немския стандарт. 

В европейското и националното законодателство не е предвиден специфичен 
механизъм за финансиране на дейностите с биоразградими отпадъци поради което 
разходите следва да бъдат поети от общинския бюджет. Третирането на 
биоразградимите отпадъци в съоръжение, което не изисква прекомерни инвестиционни 
и експлоатационни разходи се явява подходящо решение. 

Системата за управление на зелени отпадъци предвижда разделното събиране на 
„зелени” отпадъци в контейнери с обем 1,1м3 и предаването им за шредиране и 
компостиране в инсталацията за компостиране, Регионален Център за третиране на 
неопасни отпадъци. Необходимото оборудване за въвеждане на разделно събиране и 
транспортиране на отпадъци е представено в таблицата по- долу по общини и ще бъде 
финансирано по Оперативна програма Околна среда. 

 
Таблица 34 Камиони и контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци  

Община Контейнери  за  
„ зелени” 
отпадъци  

(1,1 м3) 
(брой) 

Камиони   
16 м3  

 

 

(брой) 
Димитровград 296 1 

X.2.4 Утайки от ПСОВ 
В проекта на ПСОВ за Димитровград, първоначално е било предвидено 

третирането на утайките да бъде чрез компостиране. В последствие компостирането е  
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заменено с анаеробно разграждане в метантанк. Поради това сроковете за пускане в 
експлоатация са удължени.  

Единственото друго селище, което попада в обхвата 2 000-10 000 ЕЖ е 
Меричлери, което следва да пусне в експлоатация своята ПСОВ до 2015 г. Получените 
утайки могат да се обработват в планираното съоръжение за утайките от ПСОВ- 
Димитровград. 

 
X.2.5 Препарати за растителна защита. 

Реализиран е проект за събиране на всички препарати за растителна защита с 
изтекъл срок на годност и такива с неустановен характер, финансиран от ПУДООС. В 
този склад се съхраняват 98 тона твърди и течни препарати за растителна защита с 
изтекъл срок на годност и такива с неустановен характер. 

Складът се намира в с. Горски извор и отговаря на условията за екологосъобразно 
съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност и такива с 
неустановен характер. 

 

X.3 Система за организирано сметосъбиране в населените места на територията 
на община Димитровград 

От началото на 2005 година във всички населени места на територията на община 
Димитровград е въведено и се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване 

Видът и броят на наличните и необходими съдове за събиране на ТБО в отделните 
населени места на община Димитровград и механизираната техника за извозване на 
отпадъците, са дадени подробно в точка III.2.1. С въвеждането в експлоатация на 
регионалното депо ще се премине към транспортиране на отпадъците до него. 
Транспортното отстояние до регионалното депо не налага промяна в схемата за 
събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци в общината. Събирането и на 
битовите отпадъци се характеризира със същите параметри като описаните в т. III.2.1. 
Не се предвижда съществена промяна на вида и броя на съдовете и транспортната 
техника за обслужването им или  оптимизиране на честотата на обслужване и 
маршрутите. 

X.4 Предварително третиране на отпадъците преди депониране 

Съгласно изискванията на чл. 38 на Наредба №8 с известни изключения, 
отпадъците, които се приемат на депа трябва да бъдат подложени на предварително 
третиране. В съответствие с принципа “замърсителят плаща” отговорността за 
финансирането на предварителното третиране на отпадъците се поема от притежателя 
им или от лицето, което образува отпадъка. За смесените битови отпадъци 
отговорността за организирането и финансирането на предварителното третиране е на 
общинските администрации тъй като лицата, които са образували отпадъците 
(населението) заплаща такса битови отпадъци, която постъпва в общинските бюджети.  

Отговорността за предварителното третиране на строителните и 
производствените отпадъци е на притежателите им. В случай, че съответните 
притежатели не разполагат със собствени съоръжения те могат да ползват срещу 
заплащане тези на общината или да предават за депониране предварително третирани 
отпадъци. 

В съответствие с дефиницията по § 1, т. 21 от Наредба №8 за да бъде определена 
една операция с отпадъци, като “предварително третиране” тя трябва да отговаря на 
следните критерии: 
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1. да е физичен, термичен, химичен или биологичен процес, включително 
сортирането; 

2. да променя характеристиките на отпадъците, с цел  
• да се намали обема им, или  
• да се намалят опасните им свойства,  
• да се улесни по-нататъшното им третиране или  
• да се повиши оползотворяемостта им. 
Предварителното третиране на битовите отпадъци, образувани на територията на 

община Димитровград ще се извършва на регионален принцип чрез сепариране на 
смесените битови отпадъци в Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци с 
цел отделяне на рециклируеми материали и подготовката им за последващо рециклиране 
и производство на RDF- гориво от отпадъци.  

Третирането на смесени отпадъци ще се изпълнява от Инсталация за сепариране, 
където органичните и смесени рециклируеми фракции се сепарират механично, а 
впоследствие и ръчно. Органичната фракция се насочва за обезвреждане на депото, а 
рециклируемите фракции, сепарирани от отпадъците, се балират и доставят до 
съответните оператори за последващо оползотворяване. RDF- фракцията постъпва за 
изгаряне с оползотворяване на енергията в циментов завод, въз основа на договор. 

Инсталацията за сепариране се предвижда да  се състои от следните технологични 
възли: 

• Приемно помещение за смесено събрани битови отпадъци – 
предназначено е за приемане и временно съхранение на битовите 
отпадъци за подаване за последващо третиране; 

•  Подготвително хале – започва подаването на битовия отпадък за третиране 
в приемен бункер и оттам към шредер (раздробител); 

•  Основно разделяне на битовия отпадък чрез вибрационно сито на три 
фракции; 

•  Линия за ръчно отделяне на рециклируеми материали и балистично 
сепарирaне на рециклируеми материали и RDF; 

•  Отвеждане на сепарираните материали, подлежащи на рециклиране за 
балиране чрез транспортни ленти; 

•  Склад за рециклируеми материали и за алтернативно гориво (RDF); 
•  Отвеждане на остатъците от сепарирането за депониране. 

Инсталацията е проектирана да обработва 168 т/ден (250 работни дни/год.; 12 
работни часа/ден). Общото количество на битовите отпадъци, което ще постъпва в 
инсталацията за сепариране е 42076 т/год. 
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Сценарий 1а: Ръчно сортиране  
Ниво 1: Предотвратяване, рециклиране и компостиране 

 
 
 
 

 

Ниво 2: Оползотворяване на енергията 

 
 
 
Ниво 3: Предварително третиране 

 
 
 
Ниво 4: Депониране 

 
Масовия баланс на разделно събраните, сепарираните и депонираните отпадъци е 

представен на Фиг. 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 6 Масов баланс на системата за управление на отпадъците в община Димитровград и 
регион Хасково 

X.5 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци 

X.5.1 Битови отпадъци и производствени отпадъци, които се обезвреждат съвместно с 
битовите 
Обезвреждането на битовите отпадъци, образувани на територията на община 

Димитровград ще се извършва в регионално съоръжение за управление на отпадъците, 
което ще отговарят в пълна степен на националните и европейски изисквания.  

Регионалният център за третиране на неопасни отпадъци в Регион Хасково ще 
бъде изграден на площадка в землището на с. Гарваново, на територията на община 
Хасково, на около 2 km южно от с.Гарваново и на около 16 km югозападно от 
гр.Димитровград. 

Рециклиране 
Разделно събиране от 
организации по 
оползотворяване и 
изкупвателни пунктове 

 

Разделно събиране на 
зелени отпадъци и 
компостиране 

Предаване на RDF за оползотворяване на енергия 

Депо за неопасни 
отпадъци 

Механично и ръчно сепариране на рециклируеми и оползотворими 
отпадъци  

рециклируем
и 

100%  отпадъци 

Разд. събир. и рецикл. 11,2% 

    Компостиране  3,5% 

  Оползотворяване на енергия 18,10% 

              Сепариране 29,57% 

          Депониране 56,43% 
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С цел осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците в Регионалния 
център за третиране на неопасни отпадъци е предвидена следната инфраструктура за 
третиране на отпадъците: 

1. Регионално депо за неопасни отпадъци (1-ва клетка)  
2. Инсталация за сепариране на отпадъците и производство на RDF- гориво 

от отпадъци 
3. Инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци 
4. Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) 
5. Склад за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата 
6. Довеждаща инфраструктура и инфраструктура на площадката, в която са 

включени вътрешни пътища, административно- битова сграда, КПП, кантар, гараж и 
работилница, мивка за измиване на гумите на камиони, резервоар, трафопост и газов 
факел. 

Депото за неопасни отпадъци (1-ва фаза- клетка 1) има капацитет за приемане на 
135 000 m3 отпадъци и период на експлоатация около 5 години. 

Готовност за започване на строителството е на етап завършване като към момента 
са изпълнени следните административни процедури: 

1. Одобрен и влязъл в сила ПУП-ПЗ за площадката на Регионален център за 
третиране на неопасни отпадъци за Общините Хасково, Димитровград и Минерални 
Бани” в землището на с. Гарваново, Община Хасково, приет от ЕСУТ- Община Хасково 
с Решение № 1- Протокол №11/15.03. 2011г. и одобрен с Решение № 727/25.03.2011г. на 
ОбС- Хасково. Съставен е констативен протокол от 02.05.2011г., удостоверяващ че в 
законово определения срок не са постъпили възражения за ПУП-ПЗ. 

2. Одобрен и влязъл в сила ПУП-ПП за трасе за захранващ водопровод за 
нуждите на обект: „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землище на 
с. Гарваново с ЕКАТТЕ14550, община Хасково, Област Хасково“, приет от ЕСУТ- 
Община Хасково с Решение № 1- Протокол №11/15.03.2011г. и одобрен с Решение № 
727/25.03.2011г. на ОбС- Хасково. Съставен е констативен протокол от 02.05.2011г., 
удостоверяващ че в законово определения срок не са постъпили възражения за ПУП-ПП.  

3. Одобрен и влязъл в сила ПУП – план за застрояване, план-схема за 
електрозахранване, план-схема за комуникационно – транспортен достъп за имот  
000545 в землището на село Гарваново, с цел изграждане на тръбен кладенец в част от 
имота” за водоснабдяване на “Регионален център за третиране на неопасни отпадъци”, 
приет от ЕСУТ- Община Хасково с Решение № 12- Протокол №42/07.09.2010г. и 
одобрен с Решение на ОбС- Хасково № 638/ 24.09.2010г. Съставен е констативен 
протокол от 26.11.2010г., удостоверяващ че в законово определения срок не са 
постъпили възражения за ПУП-ПЗ.  

4. Промяна на предназначението на земята на площадката на РЦТНО, 
извършена от МЗХ с Решение № КЗЗ-9 от 28 юни, 2011г., което е в сила от 29.04.2011г. 

5. Промяна на предназначението на земята за обект: „Санитарно 
охранителна зона – пояс І – за изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на 
„Регионален център за третиране на неопасни отпадъци”, в землището на село 
Гарваново, част от ПИ № 000545, община Хасково, област Хасково. Промяната е 
извършена от Комисията за земеделски земи към Министерство на земеделието и 
храните с Решение № КЗЗ-3 от 28 февруари 2011г. 

6. Обединяване на ПИ № 000519 -  съществуващото депо с площ - 84,809 дка 
и ПИ № 000518 - терена  предвиден за разширение - 144,059 дка, землище село 
Гарваново с ЕКАТТЕ 14550, община Хасково, област Хасково. В резултат на 
обединяване на ПИ № 000519 и ПИ № 000518 се образува нов ПИ №000521 (скица 
Ф02468/06.07.2011 г.) с площ от 228,869 дка и Начин на трайно ползване – сметище. 
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7. Акт № 3603 от 11.07.2011 г. за публична общинска собственост за нов ПИ 
№ 000521 в землището на с. Гарваново. 

8. Акт № 3407/12.04.2010г. за ПИ 000545 в землището на с. Гарваново и Акт 
№ 3605/11.07.2010г. за нов ПИ 000546 (част от ПИ 000545) с площ 1 дка за 
водостопанско съоръжение – СОЗ, пояс І за изграждане на тръбен кладенец. 

9. Доклад по ОВОС, одобрен с Решение по ОВОС № ХА- 01-02/ 2011г. на 
РИОСВ- Хасково за осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане 
на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за Общините Хасково, 
Димитровград и Минерални Бани”. 

10. Оценка на съответствието на проекта за „Регионален център за третиране 
на неопасни отпадъци”, вкл. съгласуване на проектите и издаване на разрешение за 
строеж. 

11. Оценка на съответствието на строеж “Външен водопровод за Регионален 
център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и 
Минерални бани в ПИ 000518 и 000519 в землището на с. Гарваново 

12. Разрешение за строеж № 230/12.07.2011 г. за Регионален център за 
третиране на неопасни отпадъци за Общините Хасково, Димитровград и Минерални 
Бани” в землището на с. Гарваново, Община Хасково 

13. Комплексно разрешително № 356-Н1/2012 г за Регионален център за 
третиране на неопасни отпадъци за Общините Хасково, Димитровград и Минерални 
Бани” в землището на с. Гарваново, Община Хасково 

14. Изготвени Техническа спецификация и Тръжна документация за възлагане 
на строителството на „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци” 

15. Възложено е разработване на тръжни документи (вкл. технически 
спецификации) за възлагане на следните обществени поръчки, предвиждани в 
настоящото проектно предло¬жение, чието разработване е извън обхвата на 
Техническата Помощ по ОПОС: 

- Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по ЗУТ и 
инвеститорски надзор за отчитане на СМР по договорните условия на FIDIC; 

- Избор на консултант за техническа помощ за управлението на проекта, вкл. 
мерки за публичност; 

- Актуализация на тръжни документи за Изграждане на Регионален Център за 
третиране на неопасни отпадъци за регион Хасково; 

- Авторски надзор; 
- Проектиране на разширение довеждащ път до Регионален център за третиране 

на неопасни отпадъци. 
16. Проектиране на разширение довеждащ път до Регионален център за 

третиране на неопасни отпадъци (928 м, тип Г8) – в процес на изпълнение. 
 
Основните конструктивни елементи на депото, финансирани по ОПОС, които 

осигуряват изпълнението на нормативните изисквания са както следва: 
- Изграждане на долен изолиращ екран, който заедно с геоложката 

основа служат като надеждна геотехнически бариера срещу 
въздействието на отпадъците върху земната основа и подземните води 
и осигуряват цялостна стабилност на депото; 

- Система за събиране на инфилтрата, предназначена да осигури 
дългосрочно събиране на инфилтрат; 

- Система за събиране на повърхностните води с цел да не допуска 
навлизане на води в клетките по време на тяхната експлоатация и да не 
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допуска застояване на води върху повърхността на депото след 
неговото закриване; 

- Третиране на инфилтрата в Локална пречиствателна станция за 
отпадни води; 

- Система за събиране и изгаряне на биогаз; 
- Системи за мониторинг на подпочвените води с дълбоки сондажи, на 

биогаза с газосъбиращите съоръжение и на слягането. 
За изграждането на горния изолационен екран и цялостната  рекултивация на 

клетка 1 не е предвидено финансиране по ОПОС и разходите следва да се покрият от 
общинските бюджети. 

Предвижда се доставка на необходимото мобилно експлоатационно оборудване 
за работата на депото за неопасни отпадъци чрез финансиране по ОПОС:  

- Самосвал - 20 м.куб -  2бр. 
- Компактор  -  1бр. 
- Булдозер - 1бр. 

С въвеждането на регионалния център в експлоатация ще  бъдат прекратено 
обезвреждането на отпадъците в депо (с. Добрич), което не отговаря на изискванията 
предизвиква отрицателни въздействия върху околната среда (почва, вода и атмосфера). 
Депото и останалите съоръжения на регионалния център ще се извършва съгласно 
приетата концепция за регионално управление (описана в раздел IV.2.3.), разпоредбите 
на регионалното споразумение и изискванията на Глава Втора, Раздел III на ЗУО. 
X.5.2 Строителни отпадъци 

В съответствие с изискванията на ЗУО, кметът на общината отговаря за 
организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 
съответната община. Въпреки това за обезпечаване на финансирането не се събира 
местен данък или такса и разходите за събиране, изграждане и експлоатация трябва да се 
покрият от приходите от услугите, които общината предоставя на притежателя на 
строителните отпадъци или на изпълнителя на строителството или разрушаването. 
Цената на услугите се определя от общинския съвет.  

За да може да се приложи успешно практиката за повторно използване и 
рециклиране на строителните отпадъци с отчисленията за депониране по ЗУО и с 
изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали, (приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 
от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.) са създадени подходящи пазарни условия за 
изграждане и експлоатация на съоръжение за рециклиране: 

1. За притежателя на отпадъците трябва да е по-скъпо да депонира отпадъците в 
сравнение с рециклирането им и цената на рециклираните отпадъци трябва да е поне 
съизмерима с цената на природните суровини. Опитът в държавите от Европейския съюз 
показва, че цената за депониране следва да е по висока от 10 евро/тон за да може 
разходите за рециклиране минус приходите от реализация на продуктите да са 
съизмерими с разходите за депониране.  

2. Ползвателите на продукта от рециклирането трябва да са убедени, че той 
притежава не по-лоши качества от природните суровини. За целта са въведени 
национални стандарти и иситема за оценка за качеството на  рециклираните строителни 
отпадъци, което позовава в договорите между преработвателя и изпълнителя на  
строителството и с които да се гарантира, че готовия продукт притежава необходимите 
за съответното строителство. 
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3. В страната и в частност в региона са създадени предпоставки за търсене на 
продукти от рециклиране на строителни отпадъци, чрез въвеждане на цели за влагане на 
строителни отпадъци в новоизграждащите се обекти.  

4. Съществуващите депа за инертни отпадъци трябва да се експлоатират при 
спазване на законодателството по управление на отпадъците и по конкретно – 
приемането единствено на инертни отпадъци, спазване на изискванията към долния 
изолиращ екран, мониторинг и пробовземане и др. Необходим е строг контрол и 
санкциониране на нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци на 
неразрешени за това места. 

Освен инертни отпадъци, строителните отпадъци съдържат и неопасни и опасни 
компоненти. За приемането им на депото за строителни отпадъци от притежателите на 
отпадъците или изпълнителите на строителството ще се изисква да са отделили 
предварително опасните и неопасните компоненти, които трябва да бъдат насочвани към 
създаваните в общината системи съответно за събиране на опасни отпадъци от 
домакинствата и за събиране на смесени битови отпадъци или да бъдат предавани на 
лица, които притежават съответните разрешения за третирането и транспортирането им.  

За решаване на проблема със строителните отпадъци се предвижда прилагането 
на регионален подход. Избрана е площадка в м. Караямач– Северна индустриална зона 
на гр. Хасково, на която да се изгради Регионална инсталация за рециклиране и 
съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци, генерирани от територията на регион 
Хасково. На площадката за третиране на строителни отпадъци ще се извършват 
дейности по предварително сортиране, раздробяване на едро-габаритни отпадъци, 
рециклиране и депониране. Предприемането на тези мерки ще осигури прилагането в 
Региона Хасково на изискванията на: 

- Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 
(2009- 2013г.) за постигане на степен на рециклиране, оползотворяване 
и повторната употреба на строителните отпадъци до 35% през 2013г. 
съгласно; 

- Националното и европейското законодателство за поетапно постигане 
до 2020 г. на повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване 
на най-малко 70 % от теглото на строителните отпадъци. 

С въвеждането в експлоатация на регионалната инсталация за строителни 
отпадъци ще бъдат предприети следните мерки за осигуряване спазването на 
законодателството по управление на отпадъците: 

• Предоставяне на услуги от общинската администрация за събирането, 
оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, 
образувани от домакинствата. Цената на услугите не трябва да е по-ниска от 
действителните разходи за извършване на съответната дейност така, че тази дейност да 
не се субсидира от общинския бюджет и да не се възпрепятства навлизането на частни 
фирми.  

• Издаване на заповед на кмета на общината за определяне на маршрута за 
транспортиране на строителните отпадъци и инсталацията/съоръжението за третирането 
им.  

• Прекратяване приемането на строителни инертни отпадъци на съоръжения 
за третиране на неопасни отпадъци; 

• Прилагане на критериите и процедурите за приемане на инертни отпадъци 
в съответствие с Наредба № 8. Издаване на отказ за приемане на смесени строителни 
отпадъци и уведомяване на РИОСВ за всеки отказ; 

• Контрол за предаване на строителни отпадъци на лица, които нямат 
необходимото разрешение или изхвърлянето им на неразрешени за това места. 
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X.6 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци 

 
Съгласно §5, т.2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба № 8 от 24 

август 2004 г. крайният срок за преустановяване на експлоатацията на съществуващи 
депа за битови отпадъци е до въвеждане в експлоатация на съответното за общината 
регионално депо, което е предвидено с Националната програма за управление на 
дейностите по отпадъците. 

В съответствие с тази разпоредба следва да се предприемат действия по закриване 
на съществуващото общинско депо. Съгласно чл.43, ал. 1 на Наредба №8 от 24.08.2004 г 
закриването на депата се извършва по предварително изготвен план, като основните 
етапи в него се определят с инвестиционния проект на депото. Община Димитровград 
има изготвен инвестиционен проект в работна фаза за рекултивация на депото, като след 
отреждането на нова площадка за депониране на отпадъците, може да се пристъпи към 
реализацията му. През 2012г. Община Димитровград кандидатства пред ПУДООС за 
финансиране на рекултивацията на депото. 

Предвижда се засилване на активността на контролните органи по за 
контролиране спазването на забраните за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за 
това места и налагане на адекватни санкции. Сумата от наложените глоби трябва 
най-малко да покрива разходите за закриване на ново-възникналите сметища. 
Административно-наказателния състав на Закона за управление на отпадъците 
позволява налагането на глоби с необходимия размер, които да послужат като 
превантивна мярка срещу нарушаването на законодателството. 

 

XI. Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване 
прилагането на законодателството и политиката в областта 

 
Местната нормативна уредба по управление на отпадъците трябва да създаде 

необходимите условия за прилагане на националното законодателство. За тази цел 
трябва да се предвидят задължения за различните лица, които имат отговорности в 
процеса на управление на отпадъците - собствениците или наемателите на търговски 
обекти (магазини) и заведения за обществено хранене, домсъветите, собствениците (или 
наематели), на еднофамилни жилища. Специално внимание следва да се отдели на 
въвеждането в общинската наредба на новоприетите нормативни актове за управление 
на масово разпространени отпадъци. Предложенията за въвеждането на конкретни 
нормативни задължения, забрани и ограничения са изложени в съответните раздели на 
настоящата програма. 

За обезпечаване на прилагането на новоприетото законодателство е необходимо 
да се идентифицират лицата, които имат задължения и отговорности като специално 
внимание следва да се обърне на големите генератори на отпадъци – търговски обекти, 
административни сгради, предприятия, които ползват системата за събиране и 
обезвреждане на битовите отпадъци, строителни дружества и на местата, които се 
използват или са били използвани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Броя на 
проверките на идентифицираните обекти и места не трябва да е по-малък например от 
честотата на контролиране на търговските обекти за наличие на лиценз за търговия с 
тютюневи изделия и алкохол. От особено значение е контролът за спазване на 
договорите на дружествата, на които общината е възложила изпълнението на 
обществени услуги – сметосъбиране, събиране на строителни отпадъци от 
домакинствата и др. За тези дружества се предвижда две планови проверки годишно и 
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неограничен брой проверки без предупреждение за спазването на технологията на 
експлоатация и изразходването на публичните средства.  

 

XII.  Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците  

 
Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за образуването, състава, 

събирането, оползотворяването и обезвреждането на различните видове отпадъци е от 
съществено значение за правилната оценка на съществуващото състояние и за 
осъществяване на  ефективно планиране и контрол на дейностите по управление на 
отпадъците. Ще бъдат предприети мерки за: 

• разработване и прилагане на централизирана информационна система за 
отпадъците  

• определяне на  лице от общинската администрация, отговорно за събиране 
и обработка на информацията за количеството на депонираните битови отпадъци, 
количеството (по видове) на събраните и предадените за третиране опасни отпадъци от 
домакинствата, количеството на компостираните биоразградими отпадъци, 
количеството на депонираните строителни отпадъци, количество на разделно събраните 
масово разпространени отпадъци (по видове), честота на събиране на различните видове 
отпадъци, териториите замърсени с отпадъци и т.н.; 

• обезпечаване дейността по събиране на данни с техническо оборудване 
(компютърна техника, мрежова свързаност и офис оборудване и консумативи) и 
подходящи софтуерни продукти;  

• въвеждане/изменение на формите на отчет на дружествата, извършващи 
третиране и транспортиране на отпадъци така че да отразяват нововъведените 
изисквания – напр. за претегляне на всички постъпващи на депото отпадъци, отчитане на 
количествата от индивидуалните съдове, отчитане на количествата неприети на депата 
отпадъци, поради това че съдържат забранени за депониране отпадъци, отчитане на 
километрите изминати до регионалното депо и по маршрута за събиране на 
контейнерите, отчитане на количествата по предварително дефинирани видове отпадъци 
(за масово разпространените, рециклируемите, биоразградимите, опасните домакински 
отпадъци) и т.н.; 

• провеждане на изследване за морфологичния състав на битовите отпадъци 
в периода на действие на настоящата програма. 

 
 

XIII.  Укрепване на административния капацитет на общинската 
администрация 

 
С въвеждането на нови изисквания в националното законодателство 

непрекъснато се увеличава необходимостта от назначаване на допълнителен персонал и 
квалификацията му. Регионалното управление на отпадъците ще прехвърли основните 
отговорности относно обезвреждането на битовите отпадъци и събирането и 
предаването за третиране на опасните отпадъци от домакинствата на регионалната 
структура за междуобщинско сътрудничество, която ще разполага със собствен 
персонал. Въпреки това за осъществяването на заложените в настоящата програма мерки 
е необходимо да се определи и при необходимост да се назначи още един общински 
служител, който да се занимава с въпросите на управлението на отпадъците. Той трябва 
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да разполага с компютърна техника и софтуер за поддържане на базата данни за 
отпадъците и връзка с интернет за да получава автоматично отчетите за количествата на 
отпадъците от измервателната техника на регионалното депо, депото за строителни 
отпадъци, пункта за събиране на опасни отпадъци, съоръжението за компостиране, 
данните от събирането на битовите отпадъци, отчетите на организациите по 
оползотворяване и др. За извършването на контрол над обектите извън общинския 
център и по специално на съоръженията за депониране на строителни отпадъци и за 
компостиране е необходимо да му бъде подсигуряван автомобилен транспорт. За 
служителите от отдел "Инвестиционна дейност, околна среда и води" и по специално за 
лицата отговорни за управлението на отпадъците ще бъдат осигурени посещения на 
семинари и курсове за  обучение и квалификация относно: 

• компетентност при разработване на нормативни актове, указания планове 
и програми по прилагането на управление на отпадъците на местно ниво;  

• упражняване на ефективен контрол и извършване на проверки за спазване 
на изискванията за управлението на отпадъците; 

• въвеждане на разделно събиране на отпадъците; 
• регионално управление на обезвреждането на отпадъци и коопериране с 

други общини; 
• събиране, обработка, анализиране и докладване на данни; 
• подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за 

изграждане на инфраструктура за обезвреждане/оползотворяване на отпадъци; 
• процедурите и условията за кандидатстване пред различните национални 

и международни финансови институции; 
• провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на 

дейностите по управление на отпадъци; 
• прилагане на схеми за публично-частни партньорства. 
 

XIV.  УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

Обществеността оказва съществено влияние в политиката на управление на 
отпадъците. Необходимо е целенасочено хората да се запознаят с вредното въздействие 
на отпадъците върху тяхното здраве, за да се убедят, че неконтролируемото изхвърляне 
на отпадъците на произволни места уврежда природата и рефлектира обратно върху тях. 

Важни партньори на държавните институции и местни власти за ангажиране на 
обществеността е решаване проблемите на отпадъците са неправителствените 
организации. 

Към Общинския съвет са създадени 10 постоянни комисии, които имат за задача: 
- да проучват потребностите на населението в съответната област и да 

правят предложения за решаване на проблемите; 
- да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по 

въпроси, внесени за обсъждане и решаване; 
- да осъществяват контрол по изпълнение на решенията на Общинския 

съвет 
Заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет са открити и в тях е 

осигурено присъствието на граждани, представители на неправителствени организации 
и медии. 

Разглеждането на проекти , свързани с опазване на околната среда, и с управление 
на отпадъците, се осигурява присъствието на обществеността, като нейното мнение е от 
решаващо значение. 
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Особено дейно е участието на обществеността при разглеждане на доклади за 
ОВОС на инвестиционни намерения за изграждане на депа за ТБО, пречиствателни 
станции за отпадъчни води от населени места, площадки за депониране на утайки от 
пречиствателни станции, отреждане на площадки за депониране на други отпадъци. 

За докладите за ОВОС се прави задължително обществено обсъждане и в случаи 
на обосновано обществено несъгласие за реализация на дадено инвестиционно 
намерение то не се осъществява. 

Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките заложени в 
общинските програми трябва да се постигне при оптимален баланс на интересите на 
различните участници в управлението на отпадъците. За целта е необходим непрекъснат 
диалог с обществеността, засегнатата индустрия, организациите по оползотворяване, 
РИОСВ, ИАОС и др. и организирането на кампании за повишаване на общественото 
съзнание, като специално внимание се обръща на подрастващите. Предвиждат се 
следните мерки: 

• изискване от ИАОС, националната система за мониторинг и РИОСВ 
информация за текущото състояние на околната среда и предоставяне на информация на 
населението чрез съобщения в интернет страницата на общината, средствата на 
общината за разпространение на информация (радиоточка, обяви пред сградата на 
общината), изявления в медиите и др.; 

• привличането на населението, неправителствени организации и 
заинтересованата индустрия в процесите на вземане на решения по въпросите на 
управление на отпадъците – представители на заинтересовани неправителствени 
организации ще се привличат за участие в актуализацията на програмата за управление 
на отпадъците, клаузите на договорите с дружествата, извършващи услуги по 
управление на отпадъците, начина за определяне на размера на “такса битови отпадъци” 
и отчитането на изразходваните средства. Програмата за управление на отпадъците, 
разчет на разходите за управление на отпадъците, отчетите за изразходването на такса 
битови отпадъци, наложените санкции за неспазване на законодателството и данните за 
количеството на събраните различни видове отпадъци ще бъдат предоставяни свободно 
на широката общественост. 

• повишаване на общественото съзнание с цел да постигне промяна в 
поведението на населението чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с 
изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците чрез 
провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия организирани 
специално за целта или включени като част от програмите за честване на празници на 
общината или конкретно населено място. Специално внимание следва да бъде отделено 
на работата с децата в предучилищна възраст и учениците от началния курс. 

• редовно ще се провеждат анкети сред населението за получаване на 
обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на отпадъците. 

 

XV.  Инвестиционни и експлоатационни разходи и социална поносимост 

Основните капиталови разходи за изграждане на инфраструктура за управление 
на отпадъците ще бъдат направени в рамките на проекта за регионално управление на 
отпадъците на регион Хасково, финансиран по ОПОС.    

Инвестиционните разходи за обекта са определени в номинални цени (таблица 
35). 
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Таблица 35 Инвестиционни разходи за проекта, лева 

Такси за планиране и проектиране лева    161 040 
Закупуване на земя лева    0 
Сгради и конструкции лева    14 442 947 
Машини и съоръжения лева    7 745 840 
Непредвидени разходи лева    723 001 
Техническа помощ лева    563 503 
Публичност лева    46 800 
Одит лева    60 000 
Надзор по време на строителството лева    835 000 
Общо без ДДС лева    24 595 206 
ДДС лева    4 887 816 
ОБЩО лева    29 461 508 
 
Общо необходимите инвестиции по време на изграждането са в размер на 29 461 

508 лева, включително с ДДС. По процедура Техническа помощ за подготовка на 
проекта вече са получени. 1 162 983.60 лева с ДДС. 

Собственият принос на трите общини ще бъде осигурен през 2013-2014г. 
Актуализираният анализ разходи и ползи (вкл. актуализирани цени на инвестиционните 
разходи) определя необходимостта от осигуряването на собствен принос в размер на 1 
531 224,59 лв. с ДДС. Разпределянето на собствен принос между общините от регион 
Хасково е определено с чл. 16, ал.1 на Споразумението за партньорство в процентно 
съотношение както следва: за Община Хасково - 61,29%,  за Община Димитровград – 
34,87%, за Община Минерални бани -3,84%. Въз основа на посоченото разпределение за 
всяка от общините е определен собствен принос, както следва: 

1) Община Хасково -  938 487,55 лв.; 
2) Община Димитровград – 533 938,02 лв.; 
3) Община Минерални бани –58 799,02  лв. 
Строителството на регионалното депо предвижда изграждането на първата 

клетка, на обща площ от 26,569 дка, обем 135 хил. м3, капацитет 148,5 хил. т.,  период на 
експлоатация 5 г. – 2015-2019г. 

Бъдещата експлоатация предвижда изграждането на 2 допълнителни клетки, (със 
собствени средства на общините) на следните етапи: 

- ІІ етап - експлоатация 2020 -2026 г.,  – капацитет 208 хил.т., 189 хил. м3. 
- III етап - експлоатация 2027 г – 2037 г. – капацитет 293 хил.т., 266 хил. м3. 
 
Анализ  на финансовaта  устойчивост  
Кумулативният нетен  паричен поток за проекта е положителен през целия 

разглеждан период. Нетният паричен поток, който се има предвид, взема под внимание: 
Общите инвестиционни разходи, включително разходи за подмяна на 

краткосрочни активи и нови инвестиции; 
 Нарастващи приходи; 
 Нарастващи разходи за Е&П; 
Финансовата устойчивост на регионална система за управление на отпадъците се 

основава на отчет на системата за паричните потоци, която включва всички оперативни 
парични потоци (приходи и разходи  Е&П, включително и нетните разходи от частна 
MBT), както и паричните потоци от инвестиции и финансиране, получени от 
съществуващата инфраструктура и от проекта. 
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При Сценарий „с проект” нетните приходи са положителни през целия 
анализиран период. Паричният поток от дейността е положителен за всички години на 
проекта. 

Показатели за финансова ефективност на проекта 
Показателите за финансова ефективност (FRR и FNPV) на проекта са представени 

в таблицата по- долу. 
Таблица 36  Показатели за финансова ефективност на проекта 
  Без  помощ  от  

Общността 
(FRR/C) 
 

С  помощ  от  
Общността  
(FRR/K) 

 
1. Финансова 

норма  на 
възвръщаемост  (FRR) 

(%) 

-13% 
-7% 

2.  Нетна 
настояща  стойност  
(FNPV) 

(BGN) 
-23 

793 370 
-5 021 738 

 
Финансовите показатели за ефективността на проекта са отрицателни и съгласно 

изискванията на Работен документ 4 на ЕК показват, че изпълнението на този проект не 
е възможно без безвъзмездно финансиране от ЕС. 

Социална поносимост 
Според националните Насоки за управление на отпадъците, трябва да се 

потвърди, че по отношение на таксите за събиране и депониране на отпадъците не трябва 
да надвишават 1% от средномесечния доход на домакинствата на общинско ниво или на 
ниво регион, за който е проектирано управлението на отпадъците. Тази граница може да 
се увеличи временно до достигане на максимум 1,5%, в случай че финансовата 
устойчивост на проекта е застрашена по друг начин. Този праг се отнася за цялата такса 
за управление на отпадъците, с изключение на разходите, свързани с почистването на 
улици и обществени места. 

Тарифната система в България, като в много страни и големи европейски градове, 
е основана на такси върху стойността на недвижимите имоти. Това води до различно 
таксуване за отпадъци на различните домакинства и е свързано със стойността на 
недвижимия имот, който притежава домакинството. Бъдещите нива на таксата за 
населението е определена на разходопокривен принцип, като е приета поносимата такса 
за населението. Разликата се покрива от стопанските потребители. 

Средната такса за населението за целия проектен регион расте, като разходите за 
експлоатация се покриват и от приходите от оползотворяване. Таксата за стопанските 
потребители намалява през целия проектен период, за да изпълни принципа 
„замърсителят плаща”.  

Средната такса на вход регионален център през целия проектен период остава 
относително стабилна, тъй като анализът е извършен на база постоянни цени. Разликите 
през отделни години се дължат на реинвестициите през периода а проекта, които следва 
да се покрият от приходите генерирани от проекта. Разходите за експлоатация се 
покриват и от приходите от оползотворяване. При бъдещото определане на входната 
такса следва да бъде взет предвид индекса на инфлация. 

Съгласно изискванията на чл.23 ал.4 от ЗУО, цената за третиране на тон отпадък, 
постъпил в регионалната система е еднаква за всички членове на РСУО. Поради това в 
анализа е изчислена  обща такса на РСУО на вход/вкл. отчисления по 60 и 64 на ЗУО 
както следва: 
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В момента е налице значителна разлика в таксите за отпадъци на различните 
потребителски групи. Това не е в съответствие с принципа "замърсителят плаща". С цел 
да се създаде база за справедливо разпределение на таксите, при спазване на поносима 
цена за населението, таксите за битови потребители нарастват, а таксите за небитови 
потребители намаляват, като при въвеждане в експлоатация на новата РСУО, входната 
такса на депо е еднаква за всички потребители. В дългосрочен план и двете групи 
потребители ще плащат такса битови отпадъци, по такъв начин, че тяхната стойност 
напълно да покрива разходите по Е&П и бъдещите реинвестиции. Така, проектът ще 
бъде финансово устойчив, чрез натрупване на достатъчно средства за изграждане на 
бъдещите клетки в депото и подмяна на съоръженията за третиране. 

Пълната такса за община Димитровград включва разходите по сметосъбиране и 
сметоизвозване, компостиране и депониране, включително отчисленията по 60 и 64 на 
ЗУО, с отчитане приходите от рециклирани материали са представени в Таблица 37. 
Таблица 37 Пълната такса за битови потребители за  Община Димитровград 
Приходи от 
потребителски такси 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Община Димитровград 279 274 274 275 364 301 280 291 282 284 
 

В момента е налице значителна разлика в таксите за отпадъци на различните 
потребителски групи. Това не е в съответствие с принципа "замърсителят плаща". В 
дългосрочен план и двете групи потребители ще плащат такса битови отпадъци, по 
такъв начин, че тяхната стойност напълно да покрива разходите по Е&П и и разходите за 
изграждане на нови клетки, закриване на запълнени и подмяна на амортизирано 
оборудване. Така, проектът ще бъде финансово устойчив, чрез натрупване на 
достатъчно средства за изграждане на бъдещите клетки в депото и подмяна на 
съоръженията за третиране. 

 
 

XV.1 СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 
ПРОГРАМАТА 

През 2003г. община Димитровград е разработила програма за управление на 
отпадъците. 

През 2004г. тази програма е актуализирана във връзка с изготвянето на план за 
действие. 

През периода 2004-2006г. дейностите по управление на отпадъците са били 
насочени към решаването на приоритетните проблеми, съгласно Плана за действие в 
Общинската програма. 

Общинският съвет с Решение №479/27.06.2001г. е определил местата за смяна на 
отработени масла и остатъчни нефтопродукти. 

Картотекирани са фирмите, генериращи опасни отпадъци на територията на 
общината. 

Предприети са административни мерки за саниране на незаконните сметища. 
Внедрена е система за разделно събиране на отпадъците от опаковки за гр. 

Димитровград. 
Отредена е площадка и е изготвен работен проект за ново депо на община 

Димитровград, поради изчерпване на капацитета на депото в с. Добрич. 
Изготвен е проект за рекултивация на съществуващото депо в района на с. 

Добрич. 
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Реализиран е проект, финансиран от Световната банка за рекултивация на депото 
за фосфогипс и елиминиране на стари замърсявания от площадката, чрез изграждане на 
депо за опасни отпадъци на "Неохим" -АД. 

Отредена е площадка за съхранение на излезли от употреба МПС. 
Реализиран е проект, финансиран от МОСВ за склад за препарати за растителна 

защита с изтекъл срок на годност и такива с неустановен характер. 
Провежда се процедура по отреждане на площадка за депо на строителни 

отпадъци. 
Ежегодно се актуализират данните за постъпващата информация за битовите, 

строителните, промишлените и опасни отпадъци. 
Периодично се извършва контрол на фирмите генериращи промишлени и 

опасни отпадъци по съхранението на същите, съгласно нормативната уредба. 
Настоящата актуализирана програма се разработва във връзка с измененията на 

нормативната уредба по управление на отпадъците, настъпили след разработването на 
програмата за управление на отпадъците през 2004г. и изтичане на сроковете в плана за 
действие през 2004г. 

XVI.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА С УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ЛИЦА 

В изпълнение изискванията на ЗУО в общината е създадена организация по 
отчета и информацията за управление на дейностите с отпадъците. 

Отговорен отдел за дейностите по събиране, съхранение на отпадъците, по 
третиране на различните по вид отпадъци, воденето на отчетност и даване на 
информация за управлението на тези дейности е отдел "Инвестиционна дейност, околна 
среда и води", лице за контакти: инж.Пламен Митков - главен експерт в отдел 
„ИДОСВ”- тел.:0391/68269. 

Служителите на отдел "Инвестиционна дейност, околна среда и води" 
предоставят информация на обществеността по актуални проблеми, свързани с 
дейностите по управление на отпадъците. 

Ежегодно се актуализират данните за постъпващата информация за битовите, 
производствените неопасни и опасни отпадъци. 

Извършва се периодичен контрол на фирмите, генериращи промишлени и опасни 
отпадъци във връзка с нормативната уредба по управление на дейностите по управление 
на отпадъците. 

Бъдещите планове и програми за разширяване и усъвършенстване дейността на 
община Димитровград са в пряка зависимост от развитието на бизнеса и внедряването на 
технологии, свързани с минимално генериране (или липса на отпадъци) чрез внедряване 
на модерни и безотпадни технологии, както и до технологии за рециклирането им. 

 

XVII.  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Програмата е представена като план и включва мерки с отговорници, срокове, 
необходими средства и източници за тяхното финансиране и очаквания екологичен 
ефект. В плана са предвидени и 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 мероприятиятя, необходимите средства и екологичния ефект от 
реализацията им. 

В краткосрочен аспект са включени най-належащите мерки и мероприятия, които 
са обезпечени с всички необходими средства.  
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При необходимост от промяна в сроковете, същите ще се съгласуват с РИОСВ - 
Хасково. 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

/ Мярка/дейност Начален и 
краен срок 

Отгово 
рник 

Очаква 
ни 
Разходи 
(хил.лв) 

Предлагани 
източници за 
финансиране 

Ефект 

1 2 3 4 5 6 8 
ЦЕЛ 1 НАМАЛЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 

1.1. Обсъждане на 
възможността за 
определянето на размера на 
такса „битови отпадъци“ 
въз основа на реално 
изхвърляното количество 
отпадъци 

2014г. Ресорен 
зам. 
кмет 

 Общински 
бюджет 
Външно 
финансиране 

По 
справедливо 
данъчно 
облагане 

1.2. Актуализация на 
настоящата програма след 
приемането от 
Министерски съвет на 
плана по чл.49 от ЗУО и 
програмата по чл.50 от ЗУО 

2014 Ресорен 
зам. 
кмет 
 

  Устойчиво 
управление на 
отпадъците 

1.3. Оптимизиране на размера и 
разходването на такса 
"Битови отпадъци" и 
заделяне на средства за 
покриване на бъдещите 
разходи за третиране на 
битовите и строителните 
отпадъци. 

Постоянен Ресорен 
зам. 
кмет 
Операто 
ри на 
депа 

  Устойчиво 
управление на 
отпадъците 

ЦЕЛ 2 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ 
ОТПАДЪЦИ 

2.1. Сключване на нови или 
подновяване на договори с 
организации по 
оползотворяване 

 Ресорен 
зам. 
кмет 

 Организации 
по 
оползотворя
ва не 
Частни 
инвестиции  

Минимизиране 
на отпадъците. 
Оползотворява 
не на ценните 
суровини 

2.2. Въвеждане на система за 
събиране на строителни 
отпадъци 

2014г. Ресорен 
зам. 
кмет 

 ПУДООС 
Частни 
инвестиции 
Фирмата, 
осъществява
щ а събиране 
и 
транспортир
ан е на 
отпадъци 

Предотвратява
н е 
замърсяването 
на околната 
среда 
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2.3. Въвеждане на система за 
разделно събиране на 
отпадъци и в други 
населени места от 
общината, освен в 
Димитровград 

2014г. Ресорен 
зам. 
кмет 

 Организации 
по 
оползотворя
ва не 
Частни 
инвестиции 
и ПУДООС 

Минимизиране 
на отпадъците. 
Оползотворява 
не на ценните 
суровини 

2.4. Изграждане на регионална 
инсталация за сепариране 
на отпадъци  

2013-2014
г. 

Кмет 
Региона
лно 
сдружен
ие 

 ОПОС Предпоставка 
за 
минимизиране 
на битовите 
отпадъци и 
оползотворява
н е на ценните 
суровини 

2.5. Въвеждане на система за 
събиране на зелени 
отпадъци от районите с 
фамилни къщи 

2014 Ресорен 
зам. 
кмет 
Региона
лно 
сдружен
ие 

 ОПОС 
Общински 
бюджет – 
експлоатаци
онни 
разходи 

Оползотворяв
ане на 
биоразградим
и отпадъци 

2.6.  Изграждане на общинска 
площадка (съгласно 
задължението по чл. 19, ал. 
3, т. 11 от ЗУО) за 
безвъзмездно приемане на 
ОЧЦМ от домакинствата 

2014 Ресорен 
зам. 
кмет 
 

10  Общински 
бюджет 

Оползотворяв
ане на ОЧЦМ 
и 
ограничаване 
на кражбите 
на метални 
съоръжения 

2.7. Изграждане на площадка за 
събиране и временно 
съхранение на опасни 
отпадъци от домакинствата 
и организиране на 
транспортирането до склад 
за временно съхранение на 
регионалното депо 

2014 Ресорен 
зам. 
кмет 
 

15  Общински 
бюджет 

Предотвратява
не 
депонирането 
на опасни 
отпадъци от 
бита 

ЦЕЛ 
3 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО РАЗДЕЛЯНЕ, СЪХРАНЕНИЕ 
СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

3.1. Подобряване на съществ. 
практики и условия за 
събиране и транспортиране 
на битови отпадъци – 
подмяна на амортизираното 
оборудване 

постояне
н 

Фирмата 
по 
събиран 
еи 
транспо 
ртиране 
на ТБО 

 Собствени 
средства на 
подизпълнит
еля 

Подобряване 
на качеството 
на живот и 
защита на 
околната среда 

ЦЕЛ 4 ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

4.1. Изграждане на I-ва клетка 
на бъдещото регионално 
депо  

До края на 
2013г. 

Регионал
но 
сдружени
е 
Кмет на 

534 лв. 
за 
целия 
региона

, 
ОПОС  
Общ. Бюджет 
- 
съфинансиран

Екологосъобра
з но 
обезвреждане 
на ТБО. 
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община 
Димитро 
вград 

лен 
център 

е 

4.2. Обезвреждане на ТБО в I-ва 
клетка на депото 

. 
2015-2019
г 

Кмет на 
община 
Димитро 
вград 
Регионал
но 
сдружени
е 

 Общински 
бюджет 

Екологосъобра
з но 
обезвреждане 
на ТБО. 

4.3. Изграждане на II-ра клетка 
на депото 

До края на 
2019г. 

Регионал
но 
сдружени
е  
Кмет на 
община 
Димитро 
вград 

 Общински 
бюджет 

Екологосъобра
з но 
обезвреждане 
на ТБО. 

4.4. Избор на площадка и 
изграждане на депо за 
строителни отпадъци и 
излишни земни маси 

2014 Регионал
но 
сдружени
е  

 

След 
разрабо
т 
ен 
проект 

Общински 
бюджет 
на трите 
общини 

Предотвратява
н е 
замърсяването 
на околната 
среда. 

4.5. Управление на утайките от ПСОВ 

4.5.1. Решаване на проблема за 
третиране на утайките от 
ПСОВ -Димитровград 

2014г. Зам.кмет 
Начални 
к ПСОВ  

 ОПОС, 
Общински 
бюджет 

Предотвратява
н е 
замърсяването 
на околната 
среда. 

4.5.2. Обезвреждане на утайките 
от ПСОВ в I-ва клетка на 
регионалното депо 

2014- 
2019г. 

Зам.кмет 
Начални 
к ПСОВ 
Н-к отд. 
"Еколог 
ия и 
Евроинт 
еграция" 

 Оператор на 
ПСОВ 

Предотвратява
н е 
замърсяването 
на околната 
среда. 

ЦЕЛ 5 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СТАРИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ 

5.1. Закриване и рекултивация 
на съществуващото депо за 
ТБО - гр. Димитровград, 
намиращо се в землището 
на с. Добрич 

2013г. Ресорен 
зам. 
кмет 

50 000 ПУДООС, 
Общински 
бюджет, 
 

Подобряване 
качествата на 
околната 
среда. 

5.2.. Мониторинг на депото за 
ТБО с. Добрич 

2014г.  27  Предотвратява
н е 
замърсяването 
на околната 
среда. 
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5.3. Подобряване на контрола 
на срещу 
нерегламентираното 
изхвърляне и изгаряне или 
друга форма на 
неконтролирано 
обезвреждане на 
отпадъците 

постоянен Кмет 
или 
упълном 
ощени 
от него 
лица 
(екоинс 
пектори) 

 Общински 
бюджет 

Предотвратява
н е 
замърсяването 
на околната 
среда. 

5.4. Почистване на площи, 
замърсени с неопасни 
отпадъци 

постоянен Общ. 
админис 
трация 

20 

годишн
о 

Общински 
бюджет, 
ПУДООС 

Подобряване 
качествата на 
околната среда. 

ЦЕЛ 6 ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И УСКОРЯВАНЕ 
НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА 

6.1. Изменение на съответните 
общински наредби за 
събиране, съхранение 
транспортирането на 
битови, строителни и 
масово разпространени 
отпадъци, в съответствие с 
изискванията и целите на 
националното 
законодателство 

Постоянен
- при 
необхомод
и мост 

Общ. 
админис 
трация 

  Създаване на 
работещ 
документ, 
включващ 
необходимите 
мерки за 
подобряване 
управл. на 
отпадъците 

6.2. Актуализация на 
общинската програма за 
управление на дейностите 
по отпадъците 

Постоянен
- при 
необхомод
и мост 

Общ. 
админис 
трация 

5 Общински 
бюджет 

Създаване на 
работещ 
документ, 
включващ 
необходимите 
мерки за 
подобряване 
управлението 
на 
отпадъците 

6.3. Обучение на експерти постоянен Общ. 
Админи 
страция, 
НПО 

 Общински 
бюджет, 
външни 
донори 

Подобрено 
обслужване на 
гражданите и 
навременно 
решаване на 
задачите. 

ЦЕЛ 7 
 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАТЪЧНИ ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И 
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

7.1. Анализ на количествения и 
качествен състав на ТБО и 
опасните отпадъци от бита 

2014г. Общ. 
амин. 

6 ПУДООС Подобряване 
планирането 
на дейностите 
по управление 
на отпадъците 

7.2. Осигуряване на 
информация по отношение 
на рециклируемите 
отпадъци 

постоянен Ресорен 
зам. 
кмет 

  Актуализация 
на 
информацият
а за фирмите 

7.3. Осигуряване на 
информация по отношение 
на битовите и строителните 
отпадъци 

постоянен Ресорен 
зам. 
кмет 

  Актуализация 
на 
информацият
а за фирмите 
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7.4. Идентификация на 
юридически и физически 
лица, при чиято дейност се 
генерират: 
• производствени 
отпадъци, които не 
притежават опасни 
свойства и които по общо 
количество са над 1 м3 или 
1000 кг. на денонощие; 
•опасни отпадъци, 
независимо от 
количеството им; 
• строителни отпадъци, 
които по общо количество 
са над 10м3 на денонощие 

постоянен Ресорен 
зам. 
кмет, 
Стопанс 
ки 
субекти 

  Актуализиран
е на 
информацият
а за фирмите, 
генериращи 
отпадъци 

7.5. Предоставяне на обобщена 
периодична информация на 
обществеността чрез 
медиите 

постоянен Общинс 
ка 
Админи 
страция 

  Повишаване 
на 
гражданската 
ангажираност 
по въпросите 
на управление 
на отпадъците 

ЦЕЛ 8 УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 

8.1. Осъществяване на контрол 
на спазването на 
нормативните изисквания 
по управление на 
отпадъците 

постоянен Общинс 
ки 
съвет, 
Кмет 

 Общински 
бюджет 

Подобряване 
на контрола 
на спазване на 
нормативната 
уредба. 
Нов източник 
на средства за 
опазване на 
околната 
среда. 

8.2. Обучение на експерти и 
инспектори 

постоянен Общинс 
ка 
админис 
трация, 
НПО 

 Общински 
бюджет, 
външни 
донори 

Подобрено 
обслужване 
на 
гражданите 
Подобрено 
навременно 
решаване на 
задачите. 

ЦЕЛ 9 УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 
9.1. Работа с обществеността и 

подрастващите по 
проблемите на 
управлението на 
отпадъците 

постоянен Общинс 
ка 
админис 
трация и 
заинтер 
есовани 
те 
страни 

18 ПУДООС Повишаване 
информиранос
т та на 
населението 
Ангажираност 
на населението 
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9.2. Участие в конкурсите, 
провеждани в рамките на 
национална кампания "За 
чиста околна среда"- 
пролетен и есенен сезон в 
конкурсите в раздели: 
► За общини; 
►  За райони с 
малцинствени групи; 
►  За НПО; 
►  За училищни звена 

постоянен Общ. 
админис 
трация и 
заинтер 
есовани 
те 

10 ПУДООС Подобряване 
качеството на 
околната 
среда 

9.3. Изготвяне на брошури, 
листовки и други информ. 
материали за запознаване 
на обществеността с 
проблемите по управление 
на отпадъците в общината 

постоянен Общ. 
админис 
трация 

1 ПУДООС Повишаване 
информирано
ст та на 
населението 

ЦЕЛ 
10 

УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС 

10.1. БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 

10.1.1. Поетапно реализиране на 
проекти и кампании за 
събиране на малки батерии 
в общината 

2014-2016г
. 

Общ. 
админис 
трация, 
НПО, 

 Организация 
по 
оползотворяв
ане 

Съвременно 
управление на 
опасните 
отпадъци от 
бита, защита 
на околната 
среда 
Предотвратява
н е 
замърсяване на 
ОС 

10.2. ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

10.2.1. Подобряване на контрола 
на изоставени излезли от 
употреба МПС 

постоянен Упълно 
мощени 
от кмета 
лица, 
контрол 
ни 
органи 

 Общински 
бюджет 

Предотвратява
н е 
замърсяване на 
ОС 

10.2.2. Усъвършенстване на 
системата по събиране, 
съхранение и 
разкомплектоване на 
изоставени МПС 

постоянен Общ. 
админис 
трация 

 Общински 
бюджет 

Предотвратява
н е 
замърсяване на 
ОС 

10.3. ОТРАБОТЕНИ МАСЛА 
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103.1. Актуализиране на списъка 
на определените места за 
смяна на отработените 
моторни масла на 
територията на общ. 
Димитровград и 
информиране на 
обществеността 

постоянен 
- при 
необходим
ост 

Общ. 
админис 
трация 

  Информиранос
т на 
населението 
Предотвратява
н е 
замърсяване на 
ОС 

10.4. ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 

10.4.1. Усъвършенстване на 
системата за разделно 
събиране на 
луминисцентни лампи и 
лампи, съдържащи живак 

2013-2014г
. 

Общ. 
админис 
трация 

30 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 

Съвременно 
управление на 
опасните 
отпадъци от 
бита, защита 
на околната 
среда 
Предотвратява
н е 
замърсяване на 
ОС 

10.4.2. Въвеждане на система за 
разделно събиране на 
електрическо и електронно 
оборудване 

2013г. Общ. 
Админи 
страция, 

30 Организации 
по 
опозлотворяв
ане 

Намаляване на 
потока от 
ИУЕЕО общия 
поток 
отпадъци. 
Предотвратява
н е 
замърсяване на 
ОС 

 
 
 
 

XVIII.  ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА 
ПРОГРАМАТА 

 
№ ЦЕЛ ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА 
1 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците 

 
 Оптимално използване на икономически 

инструменти за стимулиране на  
предотвратяването на отпадъци 

- сравнение на количеството 
образувани битови отпадъци 
спрямо предходни години 

 Намаляване количеството на опасните 
отпадъци в потока на  битовите отпадъци 

- процент на обхванато население 
от системи за събиране на опасни 
битови отпадъци 

2 Разделно събиране и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 
отпадъци  

 Въвеждане на системи за разделно събиране, с 
цел оползотворяване и рециклиране на 
отпадъци (по вид отпадък) 

- население, обхванато от 
отделните системи за разделно 
събиране 
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№ ЦЕЛ ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА 

 Увеличаване на количествата рециклирани и 
оползотворени отпадъци 

- количество рециклирани 
/оползотворени отпадъци и 
съотношението им спрямо 
общото количество образувани 
отпадъци 

3 Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците 
 

 Разработване и прилагане на модерна, 
многофункционална система за събиране и 
транспортиране на битови отпадъци 

- процент на обхванотото 
население от организирани 
системи за сметосъбиране на 
общинско ниво 

- степен на удовлетвореност от 
системата измерена чрез 
периодични анкети в отделните 
населени места 

4 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци 
 Въвеждане на система за  обезвреждане на 

отпадъци на регионален принцип 
- количество на отпадъците, което 

се обезврежда на регионалното 
депо спрямо общото количество 
на отпадъците  

5 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци 
 Ликвидиране на стари замърсявания от депа и 

нерегламентирани сметища 
- брой на новосъздадените 

нерегламентирани сметища и 
замърсявания с битови отпадъци, 
площта им за година и сравнение 
с предишни години 

6 Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на 
законодателството и политиката в областта 

 Ефективно прилагане на законодателството по 
управление на отпадъци 

- брой на извършените проверки на 
лица, извършващи дейности с 
отпадъци или при чиято дейност 
се образуват отпадъци 

- брой на наложените санкции и 
сума на глобите 

7 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците 
 Разработване и прилагане на централизирана 

информационна система за отпадъците 
- брой на проверките за 

установяване на достоверността 
на отчитаните данни 

- брой на наложените санкции за 
недостоверност на отчитаните 
данни 

8 Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за 
управлението на отпадъците в страната 

 Подобряване на капацитета на общинските 
администрации за установяване на интегрирани 
и ефективни системи за управление на 

- броят на извършените проверки и 
други дейности, свързани с 
управление на отпадъците 
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№ ЦЕЛ ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА 

отпадъците спрямо броят на експертите 
ангажирани с тези дейности в 
съответната община 

9 Участие на обществеността 
 Повишаване на общественото съзнание - проведени информационните 

кампании 
- издадени информационни 

материали  
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Приложение 1  Докладвани количества производствени и опасни отпадъци в 
община Димитровград 

Година Идент. 
Номер 

БУЛСТАТ Име на фирмата ЕКАТТЕ Населено 
място 

Община Област Код на 
отпадъка 

Налични 
от 

минали 
години    
тона 

Образу-в
ани 
 
тона 

Оползо-тв
орени  

 
тона 

Обезв-ре
дени  

 
тона 

Предаде
н на 
други 
фирми 
тона 

Налични 
в края на 
годината 
тона 

2004 6364 126531685     МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 180103* 0,000 1,850 0,000 0,000 1,850 0,000 

2004 6364 126531685     МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 180103* 0,000 4,920 0,000 0,000 4,920 0,000 

2004 6364 126531685     МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 180103* 0,000 4,860 0,000 0,000 4,860 0,000 

2004 6364 126531685     МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 180103* 0,000 1,760 0,000 0,000 1,760 0,000 

2004 6364 126531685     МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 180104  0,000 1,320 0,000 0,000 1,320 0,000 

2004 6364 126531685     МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 180106* 0,000 0,200 0,000 0,000 0,200 0,000 

2004 6364 126531685     МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 180109  0,000 0,010 0,000 0,000 0,010 0,000 

2004 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 100101  0,000 4054,0
00 

0,000 4054,0
00 

0,000 0,000 

2004 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 100102  0,000 36193,
000 

0,000 36193,
000 

0,000 0,000 

2004 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130110* 0,300 6,000 0,000 0,000 5,400 0,900 

2004 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130205* 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 

2004 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130307* 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 

2004 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170101  0,000 115,00 0,000 0,000 115,00 0,000 

2004 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170202  0,000 48,000 0,000 0,000 48,000 0,000 

2004 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170203  0,000 36,000 0,000 0,000 36,000 0,000 

2004 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170601* 7,500 0,000 0,000 0,000 0,000 7,500 

2004 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 191001  271,800 284,00 0,000 0,000 555,800 0,000 
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в края на 
годината 
тона 

2004 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 191002  0,650 1,530 0,000 0,000 2,180 0,000 

2004 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 0,030 0,070 0,000 0,000 0,010 0,090 

2004 514 11555219000
15 

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - 
ПЛОВДИВ ЕАД - КЛОН 
ХАСКОВО 

39966 Крум Димитровград Хасково 200121* 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2004 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 120101  0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2004 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 120103  0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,300 

2004 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 130205* 0,000 9,000 0,000 0,000 0,000 9,000 

2004 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 160117  0,000 40,000 0,000 0,000 0,000 40,000 

2004 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 160199  0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,400 

2004 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 160601* 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2004 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,010 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 060502* 0,000 1200,0
00 

0,000 1200,0
00 

0,000 0,000 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 061099  0,000 200,00
0 

0,000 192,00
0 

0,000 8,000 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 070108* 0,000 2,000 0,000 2,000 0,000 0,000 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 100907* 0,000 20,000 0,000 15,000 0,000 5,000 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 101304  0,000 50,000 0,000 40,000 0,000 10,000 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130206* 0,000 21,540 0,000 0,000 21,540 0,000 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150101  0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,060 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150102  10,000 2,000 0,000 0,000 1,320 10,680 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150110* 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,050 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160305* 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 0,080 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160601* 7,060 21,960 0,000 0,000 29,020 0,000 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160802* 6,000 111,50
0 

0,000 0,000 111,500 6,000 
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2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160807* 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170401  0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170402  2,270 2,880 0,000 0,000 2,700 2,450 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 191001  7,000 573,39
0 

0,000 0,000 546,890 33,500 

2004 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2004 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 101312* 0,000 19950,
000 

19950,
000 

0,000 0,000 0,000 

2004 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 120107* 0,000 0,150 0,150 0,000 0,000 0,000 

2004 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130206* 0,000 0,150 0,150 0,000 0,000 0,000 

2004 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130307* 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,200 

2004 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150101  0,000 6,800 6,800 0,000 0,000 0,000 

2004 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150103  0,000 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 

2004 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 161105* 0,000 40,000 40,000 0,000 0,000 0,000 

2004 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 161106  0,000 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 

2004 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,020 

2004 6280 121759222     ОМВ БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130501* 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,220 

2004 6280 121759222     ОМВ БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130502* 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,020 

2004 6280 121759222     ОМВ БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150202* 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,060 

2004 6280 121759222     ОМВ БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160708* 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,030 

2004 6280 121759222     ОМВ БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2005 6364 126531685     МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 180103* 0,000 1,820 0,000 0,000 1,820 0,000 

2005 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 100101  0,000 4660,0
00 

0,000 4660,0
00 

0,000 0,000 

2005 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 100102  0,000 41490,
000 

0,000 41490,
000 

0,000 0,000 

2005 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130110* 0,900 2,100 0,000 0,000 0,000 3,000 

2005 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130205* 0,100 0,200 0,000 0,000 0,000 0,300 

2005 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130307* 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 
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2005 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170601* 7,500 0,000 0,000 0,000 0,000 7,500 

2005 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 191001  0,000 71,000 0,000 0,000 71,000 0,000 

2005 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 0,090 0,020 0,000 0,000 0,090 0,020 

2005 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 120101  1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2005 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 120103  0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 

2005 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 130205* 9,000 4,000 0,000 0,000 0,000 13,000 

2005 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 160117  40,000 0,000 0,000 0,000 40,000 0,000 

2005 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 160199  0,400 0,100 0,000 0,000 0,000 0,500 

2005 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 160601* 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 4,000 

2005 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 0,010 0,010 0,000 0,000 0,010 0,010 

2005 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 160107* 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,010 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 060502* 0,000 1200,0
00 

0,000 1200,0
00 

0,000 0,000 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 061099  8,000 200,00
0 

0,000 208,00
0 

0,000 0,000 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 070108* 0,000 2,000 0,000 2,000 0,000 0,000 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 100907* 5,000 198,00
0 

0,000 203,00
0 

0,000 0,000 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 101304  10,000 50,000 0,000 60,000 0,000 0,000 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130206* 0,000 1,380 0,000 0,000 1,380 0,000 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150101  0,060 0,370 0,000 0,000 0,430 0,000 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150102  10,680 26,820 0,000 0,000 28,240 9,260 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150110* 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,100 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160305* 0,080 0,080 0,000 0,000 0,000 0,160 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160601* 0,000 15,260 0,000 0,000 6,860 8,400 
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2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170401  0,000 1,950 0,000 0,000 1,620 0,330 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170402  2,440 2,150 0,000 0,000 2,370 2,220 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 191001  33,500 577,57
0 

0,000 0,000 557,970 53,100 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 2,000 1,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170403  0,000 0,380 0,000 0,000 0,000 0,380 

2005 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 200101  0,000 12,590 0,000 0,000 12,590 0,000 

2005 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 101312* 0,000 22385,
000 

22385,
000 

0,000 0,000 0,000 

2005 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 120107* 0,000 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 

2005 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130206* 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 

2005 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130307* 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 

2005 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170101  0,000 4650,0
00 

0,000 0,000 4650,00
0 

0,000 

2005 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150103  0,000 2,380 2,380 0,000 0,000 0,000 

2005 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 161105* 0,000 45,000 45,000 0,000 0,000 0,000 

2005 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 161106  0,000 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 

2005 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 0,020 0,100 0,000 0,000 0,000 0,120 

2005 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170102  0,000 3719,9
20 

0,000 0,000 3719,92
0 

0,000 

2005 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170103  0,000 930,00
0 

0,000 0,000 930,000 0,000 

2005 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170405  0,000 805,21
0 

0,000 0,000 805,210 0,000 

2005 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 191002  0,000 8,580 0,000 0,000 8,580 0,000 

2006 6364 126531685     МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 180103* 0,000 0,450 0,000 0,000 0,450 0,000 

2006 6364 126531685     МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 180103* 0,000 4,200 0,000 0,000 4,200 0,000 

2006 6364 126531685     МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 180103* 0,000 1,400 0,000 0,000 1,400 0,000 

2006 6364 126531685     МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 180104  0,000 1,650 0,000 0,000 1,650 0,000 
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2006 6364 126531685     МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 180106* 0,000 0,280 0,000 0,000 0,280 0,000 

2006 6364 126531685     МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 180109  0,000 0,010 0,000 0,000 0,010 0,000 

2006 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 100101  0,000 9536,0
00 

0,000 9536,0
00 

0,000 0,000 

2006 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 100102  0,000 84111,
000 

0,000 84111,
000 

0,000 0,000 

2006 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130110* 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2006 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130205* 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 

2006 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130307* 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 

2006 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170601* 7,500 0,000 0,000 0,000 0,000 7,500 

2006 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 191001  19,000 46,000 0,000 0,000 0,000 65,000 

2006 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 0,020 0,070 0,000 0,000 0,090 0,000 

2006 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 120101  1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2006 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 120103  0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 

2006 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 130205* 13,000 4,000 0,000 0,000 15,600 1,400 

2006 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 160199  0,500 0,050 0,000 0,000 0,000 0,550 

2006 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 160601* 4,000 1,000 0,000 0,000 0,000 5,000 

2006 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 

2006 7268 13082287803
37 

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ 
ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 160107* 0,010 0,010 0,000 0,000 0,000 0,020 

2006 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 061099  0,000 200,00
0 

0,000 200,00
0 

0,000 0,000 

2006 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 070108* 0,000 20,000 0,000 20,000 0,000 0,000 

2006 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 100907* 0,000 97,180 0,000 97,180 0,000 0,000 

2006 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 101304  0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 

2006 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150102  9,260 37,660 0,000 0,000 28,000 18,920 
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2006 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160305* 0,160 0,040 0,000 0,000 0,000 0,200 

2006 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170402  2,220 4,150 0,000 0,000 5,400 0,970 

2006 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 191001  53,100 583,68
0 

39,800 0,000 572,860 24,120 

2006 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170403  0,380 3,460 0,000 0,000 3,840 0,000 

2006 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 200101  0,000 13,620 0,000 0,000 13,620 0,000 

2006 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 101312* 0,000 19826,
000 

19826,
000 

0,000 0,000 0,000 

2006 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130206* 0,000 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 

2006 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150101  0,000 5,220 0,000 0,000 5,220 0,000 

2006 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 161105* 0,000 42,000 42,000 0,000 0,000 0,000 

2006 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 161106  0,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000 

2006 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 0,120 0,070 0,000 0,000 0,190 0,000 

2006 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170102  0,000 2000,0
00 

0,000 0,000 2000,00
0 

0,000 

2006 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170103  0,000 1000,0
00 

0,000 0,000 1000,00
0 

0,000 

2006 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170405  0,000 558,14
0 

0,000 0,000 558,140 0,000 

2006 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130205* 0,000 0,150 0,150 0,000 0,000 0,000 

2006 6280 121759222     ОМВ БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130501* 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,220 

2006 6280 121759222     ОМВ БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130502* 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,020 

2006 6280 121759222     ОМВ БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150202* 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,060 

2006 6280 121759222     ОМВ БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160708* 0,260 0,030 0,000 0,000 0,260 0,030 

2006 6280 121759222     ОМВ БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2006 7560 130948987     ЕКО-ЕЛДА БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130501* 0,020 0,250 0,000 0,000 0,250 0,020 

2006 7560 130948987     ЕКО-ЕЛДА БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130502* 0,010 0,250 0,000 0,000 0,250 0,010 

2006 7560 130948987     ЕКО-ЕЛДА БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150202* 0,020 0,020 0,000 0,000 0,020 0,020 

2006 7560 130948987     ЕКО-ЕЛДА БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160708* 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 

2007 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 100101  0,000 9478,0 0,000 9478,0 0,000 0,000 
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00 00 

2007 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 100102  0,000 85302,
000 

0,000 85302,
000 

0,000 0,000 

2007 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130110* 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2007 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130205* 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 

2007 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130307* 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 

2007 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170601* 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2007 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 191001  65,000 154,00
0 

0,000 0,000 70,000 149,000 

2007 4180 126526421     ТЕЦ МАРИЦА 3 21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 0,000 0,080 0,000 0,000 0,080 0,000 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 060502* 0,000 1500,0
00 

0,000 1500,0
00 

0,000 0,000 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 061099  0,000 197,00
0 

0,000 197,00
0 

0,000 0,000 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 070108* 0,000 26,980 0,000 26,980 0,000 0,000 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 100907* 0,000 57,500 0,000 57,500 0,000 0,000 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 101304  0,000 46,760 0,000 46,760 0,000 0,000 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130206* 0,000 27,120 0,000 0,000 21,840 5,280 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150101  0,000 0,030 0,000 0,000 0,030 0,000 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150102  18,920 15,440 0,000 0,000 33,240 1,120 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150110* 0,140 1,700 0,000 0,000 1,700 0,140 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160305* 0,200 0,070 0,000 0,000 0,000 0,270 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160601* 0,000 10,900 0,000 0,000 10,900 0,000 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160807* 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170401  0,000 15,020 0,000 0,000 13,460 1,560 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170402  0,970 6,320 0,000 0,000 7,280 0,010 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 191001  24,120 1127,0
60 

30,220 0,000 1095,24
0 

25,720 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 4,000 0,800 0,000 0,000 0,000 4,800 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170403  0,000 0,070 0,000 0,000 0,000 0,070 
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2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 200101  0,000 14,880 0,000 0,000 14,880 0,000 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 100903  0,000 8,640 0,000 8,640 0,000 0,000 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 100909* 0,000 0,300 0,000 0,300 0,000 0,000 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 120101  0,000 21,840 0,000 0,000 6,780 15,060 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130301* 0,000 7,280 0,000 0,000 7,280 0,000 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150104  0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,220 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150107  0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150202* 0,000 3,600 0,000 0,000 0,000 3,600 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160103  0,000 1,630 0,000 0,000 0,000 1,630 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160209* 0,000 72,900 0,000 0,000 0,900 72,000 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 190905  0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2007 2567 836144932     НЕОХИМ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150102  0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,030 

2007 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 101312* 0,000 19278,
000 

19278,
000 

0,000 0,000 0,000 

2007 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130206* 0,000 0,300 0,300 0,000 0,000 0,000 

2007 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170101  0,000 1112,3
60 

0,000 0,000 1112,36
0 

0,000 

2007 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 161105* 0,000 57,000 57,000 0,000 0,000 0,000 

2007 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 161106  0,000 45,000 45,000 0,000 0,000 0,000 

2007 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 170405  0,000 667,78
0 

0,000 0,000 667,780 0,000 

2007 2565 836145646     ВУЛКАН 21052 Димитровград Димитровград Хасково 191001  0,000 58,580 0,000 0,000 58,580 0,000 

2007 6280 121759222     ОМВ БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160708* 0,001 0,004 0,000 0,000 0,000 0,005 

2007 6280 121759222     ОМВ БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150101  0,000 2,100 0,000 0,000 2,100 0,000 

2007 7560 130948987     ЕКО-ЕЛДА БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130501* 0,020 0,200 0,000 0,000 0,200 0,020 

2007 7560 130948987     ЕКО-ЕЛДА БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 130502* 0,010 0,150 0,000 0,000 0,150 0,010 

2007 7560 130948987     ЕКО-ЕЛДА БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150202* 0,020 0,020 0,000 0,000 0,020 0,020 

2007 7560 130948987     ЕКО-ЕЛДА БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 160708* 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 

2007 7560 130948987     ЕКО-ЕЛДА БЪЛГАРИЯ 21052 Димитровград Димитровград Хасково 150101  0,000 2,910 0,000 0,000 2,910 0,000 



 

 

 

ОБЩИНА  ДИМИТРОВГРАД  
гр. Димитровград, бул. "Г.С.Раковски" №15, 

тел.: 0391/68203, факс: 0391/66996, е-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg 

Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Димитровград, гр. Димитровград 112 

Година Идент. 
Номер 

БУЛСТАТ Име на фирмата ЕКАТТЕ Населено 
място 

Община Област Код на 
отпадъка 

Налични 
от 

минали 
години    
тона 

Образу-в
ани 
 
тона 

Оползо-тв
орени  

 
тона 

Обезв-ре
дени  

 
тона 

Предаде
н на 
други 
фирми 
тона 

Налични 
в края на 
годината 
тона 

2007 1641 130823243     НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 
ЖЕЛЕЗОПЪТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 160216  0,000 0,570 0,000 0,000 0,000 0,570 

2007 1641 130823243     НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 
ЖЕЛЕЗОПЪТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 200121* 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,020 

2007 11265 17540688400
27 

ЛОКОМОТИВНО ДЕПО - 
ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 120101  1,000 2,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2007 11265 17540688400
27 

ЛОКОМОТИВНО ДЕПО - 
ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 120103  0,300 0,050 0,000 0,000 0,000 0,350 

2007 11265 17540688400
27 

ЛОКОМОТИВНО ДЕПО - 
ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 130205* 1,400 3,500 0,000 0,000 0,000 4,900 

2007 11265 17540688400
27 

ЛОКОМОТИВНО ДЕПО - 
ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 160107* 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 

2007 11265 17540688400
27 

ЛОКОМОТИВНО ДЕПО - 
ПЛОВДИВ 

21052 Димитровград Димитровград Хасково 160601* 4,000 1,000 0,000 0,000 1,700 3,300 

 
 
 


