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ОБОБЩЕНА СПРАВКА 

Във връзка с чл. 29, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми на съответствието на „Програма за 

управление на отпадъците на Община Димитровград 2021-2028 г.“, с условията в 

Решение №ХА-48 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково 

 

 

В изпълнение на изискването на чл.29, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) и във връзка с 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка №ХА-48 

ЕО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково, с което е преценено да не се извършва 

екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на Община Димитровград 

2021-2028 г.“, е изготвена настоящата обобщена справка, включваща анализ на: 

 

1. Съответствието на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община 

Димитровград 2021-2028 г. с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, 

с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в решението за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО; 

2. Съответствието на ПУО на Община Димитровград 2021-2028 г. с обоснованата в 

решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО алтернатива по чл.26, 

ал.2, т.6 от Наредбата за ЕО за постигане целите на програмата; 

3. Степента, в която мерките по чл. 26, ал. 2, т. 7 и 8 или по чл. 14, ал. 2, т. 6 и 7 са 

предвидени в програмата. 

 

 

І. По чл.29, ал.1, т.1: Съответствие на „Програма за управление на отпадъците 

(ПУО) на Община Димитровград 2021-2028 г.“ с основните резултати и препоръки от 

документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и 

ограниченията в Решение № ХА-48 ЕО/2021 г. на Директора на РИОСВ – Хасково: 

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) е инструмент, чрез който се цели 

достигането на екологосъобразно третиране на отпадъците и чрез която 

оползотворяването и рециклирането на образуваните отпадъци са основен принцип в 

изграждането на политиката по управление на отпадъците. Изпълнението на програмата 

освен за подобряване на управлението на отпадъците на територията на Община 

Димитровград, допринася за изпълнение и на регионалните цели за рециклиране на 

отпадъците, както и намаляване количеството на депонираните отпадъци. 

 

Основното предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент за общината, 

който предвижда потребностите от бъдещи инвестиции за третиране на отпадъци и 

финансовите изисквания към реализацията им. Програмата за управление на отпадъците 

отразява актуалното състояние и планира мерките и дейностите с отпадъците на 

територията на общината, в съответствие с действащите нормативни изисквания.  

 

Общинската програма за управление на отпадъците 2021‐2028 г. на Община 

Димитровград е разработена в координация както с национални, така и с общински 

програмни документи, като разбира се са отразени спецификите, приоритетите и 

потребностите на общината в сферата на управление на отпадъците. Програма за 

управление на отпадъците на Община Димитровград за периода 2021 – 2028 г. се 

разработва в съответствие с нормативните изисквания на чл. 52, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС). В структурно отношение Програма за управление на 

отпадъците на Община Димитровград 2021–2028г. е изготвена в съответствие със Заповед 
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№ РД-883/23.09.2021 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на 

„Методически указания за разработване на общински/регионални програми за управление 

на отпадъците за периода 2021-2028 г.“ 

 

Съгласно нормативните изисквания е осъществено информиране на заинтересуваните 

физически и юридически лица за изготвянето на „Програма за управление на отпадъците 

(ПУО) на Община Димитровград 2021-2028 г.“ чрез публикуване на съобщение в 

официалния сайт на Община Димитровград. В срока 29.03.2021-30.04.2021 г. обявен за 

предложения към изготвянето на документа, не са постъпили писмени бележки, виждания 

и препоръки относно реализиране на екологичната политика в Община Димитровград. 

 

На 06.10.2021 г. на официалния сайт на общината бе публикуван изготвеният проект на 

ПУО на Община Димитровград 2021-2028 г. Към момента на изготвяне на настоящата 

справка, в общинска администрация няма постъли мнения, препоръки по така изготвената 

програма. 

 

Съгласно изискванията на чл.79 от ЗООС, общинските програми за управление на 

отпадъците – част от общинските програми за околна среда, попадат в обхвата на т.5.1. от 

Приложение №2 от Наредбата за ЕО и на основание чл.2, ал.2, т.1 от същата наредба, 

подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Община Димитровград 

е изготвила писменно искане по образец, съгласно приложение №4 от Наредбата за ЕО, 

съдържащо подробна информация по чл.8а, ал.1 и ал.2 от Наредбата, което е входирано в 

РИОСВ-Хасково. С Решение № ХА-48 ЕО/2021 г. компетентният орган – РИОСВ-Хасково 

е преценил, че за „Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община 

Димитровград 2021-2028 г.“ не е необходимо извършване на екологична оценка. 

 

Съгласно становище на РЗИ-Хасково с изх. № 10-01-68#1/19.11.2021 г. липсва основание 

за наличие на значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве. 

 

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № 01-

1170(1)/26.11.2021 г., реализацията на „Програма за управление на отпадъците на Община 

Димитровград 2021-2028 г.“, няма вероятност да окаже значимо негативно въздействие 

върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, свързани 

с действащата нормативна уредба, както и при съобразяване с действащите и 

актуализирани планове за управление, ПУРБ и ПУРН, като се уточнява още: 

1. Предвидените дейности в ПУО са в съответствие със заложените в ПУРБ 2016-

2021г. мерки по отношение та „Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци 

от населени места“ и „Подобряване на информацията за натиска и въздействието 

върху водите от населените места“. 

2. Реализирането на предвижданията на ПУО не е свързано с трансгранично 

въздействие върху околната среда. 

3. В хода на проведената процедура по преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО не са постъпили писмени възражения, бележки и становища по 

документацията за ЕО. 

 

В Решение № ХА-48 ЕО/2021 г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на Община 

Димитровград 2021-2028 г.“ не са поставени ограничения и не са включени мерки за 

осъществяването на програмата. Поставени са следните условия при прилагането на 

програмата: 
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1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от 

Програма за управление на отпадъците на Община Димитровград за периода 2021-

2028г., попадащи в обхвата на Приложение 1 и/или Приложение 2 от ЗООС или 

извън тях, но попадащи под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за 

съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат 

одобрени само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при 

съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, 

изискванията и мерките разписани в решението/становището. 

От предвидените мерки в Програма за управление на отпадъците на Община 

Димитровград за периода 2021-2028г. произлизат инвестиционни предложения, но същите 

са с неопределено местоположение и обхват. За всички бъдещи инвестиционни 

предложения/планове, програми или проекти, и/или техните изменения, залегнали за 

изпълнение в мерките на програмата, за които се изисква провеждане на процедура по 

ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и оценка на степента на въздействие с 

предмета и целите на опазване на защитени зони (по реда на ЗБР) ще се одобряват по реда 

на съответния специален закон само след акт за съгласуване от компетентните органи по 

околна среда и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с 

условията на съответния акт. 

 

Тези условия касаят изисквания, заложени в цитираните нормативни актове и това е 

задължение на възложителя на инвестиционното предложение/план, програма или проект, 

което трябва да бъде изпълнено изцяло, съгласно разпоредбите на действащото 

законодателство. 

 

ІІ.  По чл.29, ал.1, т. 2: Съответствието на плана/програмата с обоснованата в 

становището по ЕО алтернатива по чл.26, ал.2, т.6 за постигане целите на 

програмата: 

ПУО на Община Димитровград е изготвена с период на действие 2021-2028 г. Времевият 

хоризонт на програмата е в съответствие с периода на действие на новия Национален план 

за управление на отпадъците. Общинската програма за управление на отпадъците е един 

от най-важните инструменти за прилагане на законодателството за отпадъците на местно 

ниво. Тя е секторна програма и е неразделна част от Общинската програма за опазване на 

околната среда на Община Димитровград. Пространственият обхват на ПУО включва 

цялата територия на общината. Урбанистичната структура на Община Димитровград се 

състои от общо 27 населени места – 2 града и 25 села, позиционирани равномерно по 

територията на общината. 

 

С разработване на ПУО на Община Димитровград за периода 2021 - 2028г. се цели 

интегриране на екологичните съображения в процеса на развитие като цяло и опазване на 

околната среда и човешкото здраве, основавайки се на следните принципи: 

- предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване 

на вредите, причинени от него; 

- пълна отговорност на замърсителя; 

- участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения; 

- чиста и здравословна околна среда; 

- рационално използване на наличните ресурси; 

 

При разработването на общинската програма са отчетени общите принципи за опазване на 

околната среда като предпазни мерки и насърчаване на устойчивото развитие, техническа 

осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействие 

върху човешкото здраве. ПУО се разработва в консултации със заинтересованите страни 

от общината и задължително предвижда мерки за информиране относно хода на 
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изпълнението ѝ. С цел осигуряване на обществен достъп и в съответствие с изискванията 

на чл. 52, ал.7 от ЗУО, Програмата се публикува на интернет страницата на общината.  

 

Общинската програма за управление на отпадъците е изцяло съобразена с изискванията на 

Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за 

изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и Нов план за действие относно 

кръговата икономика (приет на 11.03.2020г.). Тези изисквания са интегрирани в 

българското законодателство чрез Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. 

бр.53/2012г., последно изм. ДВ. бр.105/2020г.) и свързаните с него подзаконови 

нормативни актове. ПУО е разработена в съответствие с действащите нормативни 

изисквания на европейско, национално и местно ниво. Разработването се базира на 

налични данни, оценка на екологичното състояние, както и анализ на възможностите за 

финансиране на планираните проекти и дейности. Програмата за управление на 

отпадъците на Община Димитровград предвижда мерки и дейности по управление на 

отпадъците, целящи изпълнението на всички задължения на кмета на общината, 

регламентирани със Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни 

актове по прилагане то му. Програмата актуализира и надгражда създадената вече 

интегрирана рамка за намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната 

среда, подобряване на ефективността на използваните ресурси и увеличаване 

отговорностите на замърсителите. Основното предназначение на ПУО е да осигури 

практически инструмент за общината, който предвижда потребностите от бъдещи 

инвестиции за третиране на отпадъци и финансовите изисквания към реализацията им. 

 

ПУО на Община Димитровград за периода 2021 – 2028г. е с пряка екологична насоченост. 

Постигането на заложените цели и изпълнението на предвидените мерки и дейности, са 

свързани с подобряване управлението на отпадъците в общината в т.ч.: 

- Подобряване на организацията по събиране в т.ч. разделно и транспортиране на 

битови, строителни и биоразградими отпадъци; 

- Подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс; 

- Увеличаване на количествата за подготовката за повторна употреба и рециклиране на 

битовите отпадъци и намаляване на количеството депонирани общински отпадъци с 

цел постигане на заложените в законодателството цели; 

- Повишаване участието на обществеността в процеса на вземане на решения относно 

управлението на отпадъците в общината и увеличаване отговорността на 

замърсителите. 

 

Всичко това ще има положително отражение по отношение на всички компонентни и 

фактори на околната среда, както и върху човешкото здраве. По вид очакваното 

въздействие е пряко, положително с висока степен на значимост. По характер 

въздействието от изпълнението на ПУО може да се определи като продължително и 

дълготрайно. 

 

С реализиране на заложените мерки в програмата се цели увеличаване на количествата 

рециклирани отпадъци до 65% и намаляване до 10% на депонираните битови отпадъци и 

предотвратяване на риска от депонирането им. Реализацията на ПУО ще допринесе за 

изпълнението на целите и изискванията на европейското и национално законодателство в 

областта за управление на отпадъците. Очаква се ПУО да окаже комплесно положително 

въздействие върху околната среда и човешкото здраве, тъй като в нея са включени мерки, 

които допринасят за намаляване на количеството на депонираните отпадъци, увеличаване 

дела на рециклиране и повторна употреба и опазване на околната среда. Изпълнението на 

програмата цели ефективното използване на ресурсите и намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците върху околната среда в териториалния обхват на Община 
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Димитровград. Изготвените програми и подпрограми с планове за действие, предвиждат 

изпълнение на конкретни и целенасочени мерки, с цел постигане на заложените цели в 

ЗУО и в действащите нормативни актове в сектор управление на отпадъците. 

 

ПУО на Община Димитровград за периода 2021 – 2028 г. е съобразена с всички законови 

и нормативни изисквания като в същото време са отчетени общите принципи за опазване 

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

икономическа приложимост, опазване на ресурсите. ПУО е стратегически инструмент, 

насочен към за ограничаване на вредното въздействие на отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве. 

 

ІІІ. По чл.29, ал.1, т. 3: Степента, в която мерките по чл.26, ал.2, т.7 и 8, или по 

чл.14, ал.2, т.6 и 7 са предвидени в плана или програмата: 

Програмата за управление на отпадъците на Община Димитровград за периода 2021‐2028 

г. има за основна цел: Общество и бизнес, които подобряват прилагането на 

йерархията на управление на отпадъците във всички процеси и нива. 

 

Общинската програма се разработва в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците, съобразена е с 

Европейската стратегия за устойчиво развитие както и новия пакет „Кръгова икономика“ 

и включва следните стратегически цели: 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци; 

Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци. 

 

В обхвата на Програмата за управление на отпадъците на Община Димитровград 2021-

2028г. са разработени пет програми и две подпрограми, с включени мерки, които водят до 

изпълнението, както на конкретните програмни цели, така и на трите стратегически цели. 

Към всяка от изготвените програми и подпрограми в ПУО е разработен План за действие, 

като за изпълнението на конкретните мерки за периода 2021-2028 г. е съставен прогнозен 

финансов бюджет с предполагаемите източници на финансиране. Средствата за третиране 

на битовите отпадъци се осигуряват от целеви средства по линия на републиканския 

бюджет, собствени средства на общините и безвъзмездно финансиране (по линия на 

ОПОС и ПУДООС, в т.ч. от държавен бюджет, Фондове на ЕС, Програми на ЕС и други 

източници). 

 

Изпълнението на заложените мерки в ПУО на Община Димитровград за периода 2021-

2028 г. ще осигури постигането на следните резултати, водещи до подобряване 

състоянието на околната среда в общината и региона: 

- Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци; 

- Увеличаване количествата рециклирани и оползотворени битови отпадъци; 

- Прилагане на екологосъобразно третиране на отпадъците; 

- Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци отпадъци. 

 

Програмата за управление на отпадъците на Община Димитровград предвижда мерки и 

дейности по управление на отпадъците, целящи изпълнението на всички задължения на 

кмета на общината, регламентирани със Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове по прилагане то му. 

 

Наблюдението на Програмата за управление на отпадъците ще се осъществява чрез 

периодично събиране на информация, свързана с напредъка по изпълнение на включените 
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в Програмата мерки и степента на постигане на индикаторите, както и анализ на събраната 

информация и на възникнали проблеми при изпълнението и причините за тях. В 

допълнение, за всяка мярка ще се наблюдава и спазването на планирания график и 

степента на изразходване на ресурсите. 

 

Съгласно Закона за управление на отпадъците, органът който одобрява и контролира 

Общинските програми за управление на отпадъците е Общинския съвет на съответната 

администрация. Съгласно чл.52, ал.9 от ЗУО ежегодно в срок до 31 март Кмета на 

общината, внася в Общински съвет отчет за изпълнение на програмата за предходната 

година, като същият след приемането му се изпраща в Регионалната инспекция по околна 

среда и води за сведение. Годишните отчетни доклади за изпълнението на Програмата ще 

се публикуват и на интернет страницата на Община Димитровград с цел информиране на 

обществеността. 

 

В заключение отбелязваме, че „Програма за управление на Община Димитровград 

2021 – 2028 г.“ е в пълно съответствие с условията, постановени в Решение № ХА-48 

ЕО/2021 г. на РИОСВ-Хасково. 


