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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

АПУО Актуализирана програма за управление на отпадъците 

ЕС Европейски съюз 

ЕК Европейска комисия 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 
ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИУГ Излезли от употреба гуми 

ИУЕЕО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 

МБТ Механо-биологично третиране 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МРО Масово разпространени отпадъци 

МС Министерски съвет 

МФ Министерство на финансите 

НППОО Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци 

НПУО Национален план за управление на отпадъците 

НСИ Национален статистически институт 

НСОРБ Национално сдружение на общините в Република България 

НСРР Национална стратегия за регионално развитие 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда“ 

ОСР Отпадъци от строителство и разрушаване 

ПОО Предотвратяване образуването на отпадъци 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

РДО Рамкова Директива за отпадъците 

РИОСВ Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите 

РСМ Рециклирани строителни материали 

РСУО Регионално сдружение за управление на отпадъците 

ТБО Такса битови отпадъци 

УОЗ Устойчиви органични замърсители 

RDF Модифицирано твърдо гориво от отпадъци 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Малко 

Търново е изготвена на основание чл. 52 от ЗУО. Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗУО, тя е 

секторна програма и неразделна част от общинската програма за опазване на околната 

среда. Обхватът и съдържанието на документа са в съответствие с „Методически указания 

за разработване на общински програми за управление на отпадъците“, утвърдени със 

Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, както и 

структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 

2014-2020 г. и Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 

2014-2020 г. В нея са включени дейностите, свързани с отпадъците, изведени и 

приоритизирани на база идентифицираните проблеми, които общинското ръководство 

трябва да реши, за да се постигне екологосъобразното им управление. Разработването на 

програмата се явява един от най-важните инструменти за прилагането на 

законодателството по управление на отпадъците на местно ниво. 

При разработването на Програмата по управление на отпадъците са взети под 

внимание основните приоритети на Националната програма за управление на дейностите 

по отпадъците, като намаляване вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното им използване, 

увеличаване количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, рекултивиране на 

терени и почистване на стари замърсявания с отпадъци.  

 

1.1. Географска характеристика 

Община Малко Търново е разположена в южната част на Бургаска област /фиг. 1.1/ 

и попада изцяло във вътрешна Странджа. В нейния обхват попадат 13 населени места – 

общинския център гр. Малко Търново и 12 села: Звездец, Граматиково, Стоилово, 

Бръшлян, Евренозово, Близнак, Младежко, Бяла вода, Калово, Заберново, Визица и 

Сливарово.  Площта й е 798,5кв.км.. Тя е третата по големина община в Бургаска област. 

Граничи с общините: Средец, Созопол, Приморско и Царево, а на юг с Република Турция. 



Програма за управление на отпадъците на територията на община Малко Търново 

за периода 2014-2020г. 

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.  1.1 

 

През общината преминава международен път, който е най-краткия път свързващ 

страните от Европа с Близкия Изток. На територията на страната се намира и ГКПП 

Малко Търново. 

Община Малко Търново попада изцяло на територията на Природен парк 

„Странджа”. 

 

Релеф  

Релефът на общината е хълмист и нископланински. Около 38% от  територия е с 

надморска височина - 0-200 м, 60% - 200-600 м, и около 2% над 600 м. Най-широко са 

разпространени територии с н.в. между 200 и 300 м. 

Най-висок връх на територията на общината в българската част на Странджа е 

вр.Градище – 710 м н.в., разположен на югозапад от Малко Търново. Открояват се и  

върховете Ехичкиите – 491 м н.в., Босна – 453 м н.в. и Папия – 502 м н.в. 

 Вертикалното разчленение на релефа в общината е 50-200 м/км2, като преобладава 

50-100 м/км2, което съответства на ниската издигнатост на територията. Хоризонталното 

разчленение обаче е сравнително голямо - 1.0-3.0 км/км2, като преобладава 2.0-2.5 км/км2, 

което е идентично на това в средновисоките и високите планини в страната. Това допълва 
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извода, че въпреки малката си надморска височина, релефът на територията на общината е 

силно раздвижен и атрактивен. 

Характерни за територията ни са заоблените форми, стръмните и врязани речни 

долини, на места ждрелоподобни (р.Велека, р.Младежка). Речните тераси са развити 

относително слабо и на места фрагментарно. Карстовият тип релеф е характерен за онази 

част от общината, която е изградена основно от карбонатни скали. Той е проявен като 

повърхностен и дълбочинен карст с разнообразни форми: кари, въртопи, понори, каверни 

и различни по големина и сложност пещери. Известни спелеорайони са с.Младежко, 

с.Бръшлян, местността Узунбуджак, гр.М.Търново, с.Бяла вода и др.  

Поради високата залесеност на територията и наличието на устойчиви магмени 

скали денудационно-ерозионните процеси като цяло са слабо развити. Същата се отличава 

със сравнително добра устойчивост на абразията. 

 Свлачищните явления са характерни за сравнително малко терени. Ясно проявени 

срутища и каменопади могат да се наблюдават само по най-стръмните скални откоси (по 

северните части на Босненския рид, по склоновете на Малкотърновския плутон и др.)     

   

Климат 

Според климатичното деление на страната Община Малко Търново попада в 

Южнобългарската подобласт  със Странджански климатичен район. 

Климатът в общината се формира под континенталното влияние от запад и север, 

черноморското влияние от изток и средиземноморското от юг. Като цяло странджанският 

климат има преходно-средиземноморски характер – зимен максимум и летен 

(августовски) минимум на валежите и сравнително високи средногодишни температури. 

Тук валежите са по-високи, със специфично разпределение по месеци, а отделни 

участъци са характерни с чести мъгли. Поради липса на ефикасна защита за студените 

нахлувания от север и северозапад в Странджа се явяват и доста резки застудявания. 

В най-общ план климата е с подчертан зимен валежен максимум и е под влияние на 

Средиземноморието, докато във високите части на планината и в тези на северозапад по 

границата с Турция се очертава втори максимум през май-юни, като резултат от 

континенталното влияние. 

Анализът на информацията по климатични елементи показва следните особености:  

Районът се характеризира с най-високи стойности на годишния радиационен 

баланс в страната – 57 ккал/см2. 

Най-високите януарски температури на въздуха  отчитани  в  ст.М Търново 

достигат до 1.4оС. Измерените абсолютни минимални температури на въздуха са едни от 

най-високите за страната: минус 22.3оС за ст.Малко Търново. Тези достигнати минимуми 

са ограничение за разпространението на субтропични култури от други региони на същата 
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географска ширина (Кавказ). Максималните температури достигат високи граници – над 

40 оС.  

Продължителността на периодите с устойчиво задържане на температурите на 

въздуха над 5 оС и 10 оС , както и късното настъпване на първия есенен мраз (най- рано 

на 7 октомври) и сравнително ранното прекратяване на последния пролетен мраз (около 6 

май) създават условия за виреене на множество топлолюбиви растения.  

Районът се характеризира със сравнително висока за надморската си височина 

средна годишна влажност на въздуха (ст.М.Търново – 75%). Като цяло валежите са над 

средните за страната. Отчетената средна годишна сума на валежите е 859 мм в 

Граматиково и 969 мм в Малко Търново. Проследяването на данните за валежите през 

последните 15 години показва общо намаляване на сумата на валежите с 15% и 

продължителни летни и зимни засушавания. По официални данни средният годишен брой 

на дните със снежна покривка се колебае между 20-50 дни. Максималната височина на 

снежната покривка е измерена в гр.Малко Търново през януари – 120 см. Първата дата на 

появяване на снежната покривка е 15-16-ноември, а последната дата на изчезването и е 3-

20 април.  

Ветровият режим в района се характеризира с преобладаващи северни ветрове. 

В биоклиматично отношение проучваният регион крие значителни ресурси за 

климатолечение. Направени са пълни изследвания на климата в района на М.Търново, 

които дават основание за развитие на традицията в климатолечението на алергични и 

белодробни заболявания, а самият град да бъде обявен за планински климатичен курорт от 

местно значение.  

 

Полезни изкопаеми 

Минералните богатства с които разполага Община Малко Търново се поделят на 

рудни полезни изкопаеми – медни, медно-железни, медно-оловно цинкови, железни и 

медно-полиметални руди, съдържащи редки и благородни метали;  нерудни  и  минерални 

води. Основните находища са : на рудни полезни изкопаеми – Малко Търново – участъци 

Бърдце, Пропада, Младеново и Граматиково – участък Граматиково; на мрамори – 

находища Малко Търново, Сираково и участъци Шаренково, Сушица-Пропада, Бръшлян; 

на гранитоиди – участък Сливарово и Дядов окуш; на кварц–фелдшпатови аркозни 

пясъчници – участък Гарваница. Варовиците от цяла Странджа са предмет за добив на вар 

и суровина – голямо находище има около гр. Малко Търново. Района около Малко 

Търново и с.Звездец е богат на суровини от аркозни пясъчници и стари гранити,  

необходими за керамичната и порцелановата промишленост. 
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Почви 

Територията на Община Малко Търново попада в Средиземноморската почвена 

област на Европа и е част от Странджанската почвена провинция на Балкано- 

Апенинската подобласт. 

Почвообразуването в Странджа е под влияние на особеното съчетание на 

характерния за Странджа климат, уникалната горскодървесна растителност, извънредното 

разнообразие от коренни и почвообразуващи скали, ридовохълмистия нископланински 

релеф с голяма разчлененост, гъсто разклонена хидрографска мрежа с къси склонове и 

доминиращи припечни изложения. 

В състава на почвената покривка се наброяват 7 почвени типа от 22, известни в 

България. Те са съставени от 12 подтипа с множество комбинации от асоциации, фази и 

разновидности. Преобладават лесивираните канеленовидни почви (излужените канелени 

горски почви), планосолите (оподзолени канелени горски и псевдоподзолисти канелени 

почви), жълтоземите и плитките почви (рендзини, литосоли и ранкери). Тук се срещат и 

червеноземите, които заедно с жълтоземите представляват рядкост за България и за 

Европа. 

 

1.2.  Административно-териториална характеристика 

Община Малко Търново е третата по големина /789 кв.км./ община в Бургаска 

област и едновременно с това една от най-слабо населените. В състава й са включени 13 

населени места – 1 град и 12 села, от които 2 са кметства и 11 кметски наместничества. 

 

1.3.  Социално – демографска характеристика. 

През  2013 година   населението  за Общината е било 3 699 души  /по постоянен 

адрес/. 

От години е налице трайна тенденция на непрекъснато намаляване на населението на 

общината.  Това се  дължи главно  на влошената  възрастова  структура на  населението,  

особено  в селата на общината, както и  на  миграцията на населението към областния център 

Бургас  и   други населени места на  страната.  

 Данните от извършените преброявания  през изминалите години показват  

намаляване на  населението в община Малко Търново. 
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Табл.1.3.1. Списък с населените места в Община Малко Търново и броя на населението през 2011 

година. 

Населено място Население (2011 г.) 

Близнак 41 

Бръшлян 44 

Бяла вода 38 

Визица 66 

Граматиково 382 

Евренозово 46 

Заберново 103 

Звездец 486 

Калово 33 

Малко Търново 2447 

Младежко 30 

Сливарово 11 

Стоилово 66 

ОБЩО 3793 

 

Намаляване на населението в община Малко Търново, според данни на НСИ е 

изобразено в Таблица 1.3.2.  

Таблица 1.3.2  Намаляване на населението в община Малко Търново. 

 

Година Население 

2010 3 718 

2011 3 793 

2012 3 771 

2013 3 699 

 

За община Малко Търново обезлюдяването на селищата е неоспорим факт. 

Понижението се дължи изцяло на естественото и механично движение на населението, а 

не на промени в състава на общината. Застрашителен е и темпът на обезлюдяване на 

селата в община Малко Търново – с. Граматиково и с. Заберново, а в с. Сливарово. 

Средната гъстота на населението е много  под средната за страната и областта, 

което е основен резултат от периферният характер на района и граничния режим, а през 

последното десетилетие и на общия икономически упадък.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8A%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%28%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/2010
https://bg.wikipedia.org/wiki/2011
https://bg.wikipedia.org/wiki/2012
https://bg.wikipedia.org/wiki/2013
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В половата структура се повтарят същите тенденции, които пораждат промените в 

числеността на общината. Броят на жените преобладава в общата численост на 

населението. Това се дължи на по-висока смъртност при мъжете.  

 
Табл. 1.3.3. Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на 

НСИ. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Раждаемост 39 28 29 23 32 29 

Смъртност 111 98 79 95 98 89 

Естествен 

прираст 
-72 -70 -50 -72 -66 -60 

 

За община Малко Търново тенденцията и в трите възрастови групи е силно 

неблагоприятна. Най-силно изразено е намалението в първата възрастова група – 13,19%, 

което е свързано с общото застаряване на населението и липсата на перспективи у 

младите хора. Във връзка с това все по-малък е броят на децата, записани да учат в първи 

клас от година на година. 

 

  1.4 Икономическо развитие   

Туризъм 

Огромният природо-географски потенциал на Малкотърновския край е създал 

условия за непрекъснато обитаване още от зората на човешката цивилизация. Изминатите 

от тогава векове са ни оставили една богата история на Странджанския край. В Община 

Малко Търново са съчетани по уникален начин  природни дадености и богато културно-

историческо наследство, което определя и една от алтернативите на нейното социално-

икономическо развитие – туризмът. 

Ресурси за туризъм  

Културно – исторически паметници и наследство – оценка на гъстотата на тези 

ресурси класифицирани като : 

 Исторически паметници като ресурс за туризма – разработени обекти и оценка на 

налични малки обекти като църкви, манастири, читалища, национални и религиозни 

празници, обичаи, традиции, фолклор 

          Културно – историческата характеристика на Странджа има важно значение с оглед 

ефективното опазване, природосъобразно развитие и съхраняване на ценностната система 

https://bg.wikipedia.org/wiki/2009
https://bg.wikipedia.org/wiki/2010
https://bg.wikipedia.org/wiki/2011
https://bg.wikipedia.org/wiki/2012
https://bg.wikipedia.org/wiki/2013
https://bg.wikipedia.org/wiki/2014
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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на района. Тук се редуват почти без прекъсване тракийска мегалитна култура, античност, 

средновековие, българско възраждане, до най – новата ни история 

  

  

 Днес в Странджа са описани над 450 паметника от които 20 долмена, 24 могилни 

некропола, 11 самостоятелни надгробни могили, 2 куполни гробници, 13 антични и 

средновековни селища, 17 крепости, древни пътища, 83 параклиса, столнини и одърчета и 

едно историческо място от национално значение. 

 От споменатите 450 обекта 280 са архитектурни и художествени паметници на 

културата от които 18 църкви и 262 възрожденски къщи. На територията на Общината 

присъстват исторически паметника, свидетелстващи за Илинденско – Преображенското 

въстание.   

Натрупаните данни от поколения учени са добра основа за ефективното 

представяне на Странджа като специфичен район от територията на страната ни. 

В района на Странджа планина са се съхранили множество културно – исторически 

паметници на древни цивилизации, а жителите му са запазили традиционната си народна 

култура – фактор, който оказва положително въздействие върху развитието на туризма. 

От местностите с историческо значение тук се откроява м. Петрова нива, край 

селата Звездец и Стоилово, където през 1903 г. е обявено Преображенското въстание за 

отхвърляне на турското робство. 

Сред туристическите обекти в Странджа е исторически музей „Александър Фол“ в 

гр.Малко Търново, архитектурно – историческия резерват “Бръшлян”, горска сбирка в с. 

Граматиково, както и множеството църкви, съхранили шедьоври на иконната живопис от 

периода на ранното българско Възраждане. 

Културно – историческите паметници дават възможност за разгръщане на богата 

културна дейност, която ще привлече допълнителен брой посетители – организиране на 

концерти, поставяне на художествени изложби. Съвременното осмисляне на някои 

паметници на културата ( къщи и др.) и използването им за атракционни заведения ще 

допринесе за увеличаване на туристопотока. 

 

  Археологически паметници  

Археологически забележителности – могилни некрополи, две куполни гробници: 

м. Пропада – построена е на невисок хълм и дава началото на некропол от 40 могили и м. 

Мишкова нива – използвана като хероон или като мавзолей на знатен тракийски владетел. 

През 2001 г. в м. Пропада са открити още две гробници от римската епоха, което прави 

много интересен, тъй като съчетава паметници от различни епохи. 

Тук се срещат и едни от най – древните мегалитни гробни съоръжения – 

долмените. 
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Силно тракийско присъствие може да се усети и чрез един особен паметник, 

намиращ се на 10 км. от Малко Търново в посока гр. Царево. Това е тракийско скално 

светилище, разположен в м. Камъка. Тук върху самата скала на много светло и високо 

място са издълбани кръгове /т. нар. Соларни кръгове/. Те се свързват със слънчевия култ и 

бог Аполон. Подобен паметник има и в землището на с. Сливарово. 

  

Архитектурно наследство 

Странджанската къща е едно значително събитие в областта на архитектурата. Тя е 

отражение на една епоха с твърде високо културно ниво – Възраждането. Борейки се 

упорито за своето физическо съществуване, странджанци са строели бързо, икономично и 

разумно. Ето защо странджанската къща е запазила своята жизненост в продължение на 

столетия като оригинална творба на народните майстори и това я прави особенно ценна за 

историята на българската архитектура. Това откриваме при запазените къщи и до днес. 

С. Бръшлян е обявен през 1982 г. за архитектурен и исторически резерват. Той се 

състои от 76 къщи – архитектурни паметници на културата, 9 от които са с национално 

значение, 22 – ансамбли, а останалите са от местно значение. Църквата “св. Димитър” с 

килийно училище и параклисът “св. Пантелеймон”.  

Спецификата на духовната култура на Странджа е в съчетанието на българската 

празнична система като цяло с типично регионалните белези на обичаи и обреди.  

 В настоящия момент някои от населените места в общината използват 

възможностите на съчетанието между природа и културно-историческо наследство за 

успешното развитие на селския и опознавателен туризъм. Това са селата Бръшлян, 

Стоилово и Граматиково. 

 

Характеристика на защитените природни територии и обекти 

 Територията на Община Малко Търново попада изцяло в ПП “Странджа”, 

защитена територия по смисъла ЗТТ, както и в защитените зони  по Натура 2000. 

 ЗЗ “Странджа” с код ВG 0001007 определена по чл.6, ал.1 и 2 на ЗБР за 

опазване на природните местообитания и видовете на дивата флора и фауна, приета от МС 

с Решение №122/02.03.2007 

 ЗЗ “Странджа” с код ВG 0002040 определена по чл.6, ал.1 и 2 на ЗБР за 

опазване на дивите птици. 

 Природен парк „Странджа” – Обявен със Заповед №РД-30/24.01.1995 г. на МОС, 

прекатегоризиран със  Заповед №РД-350/14.07.2000 г. на МОСВ, и Заповед за промяна на 

площта №РД-25/18.01.2001 г. на МОСВ. Най- голямата защитена територия в България. 

Обхваща площ от 1 161 кв.км – 1% от територията на страната. Дължината му от изток на 

запад е около 50 км, а средната ширина от север на юг- 25 км. Релефа на Странджа е силно 

разчленен и атрактивен.   
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 Защитена местност “Велека” – Обявена е със Заповед №76/18.01.1989 г. на 

КОПС с обща площ 1546,3 ха в землищата на селета Звездец, Бръшлян и Стоилово. Тази 

територия е особенно подходяща и атрактивна за посещение от туристи, достъпна от м. 

“Ковач”, “Петрова нива”, с. Стоилово и м. Въжиево.  

 Защитена местност “Парория” – Разположена е между селата Заберново и 

Калово във водосборите на Заберска река и Казански дол. Обявена е със Заповед № 

845/31.10.1991 г. на МОС. В защитената местност и около нея има множество параклиси в 

карстовата част на Пазлаците скалите крият много изненади и пещерни образувания. 

Горите са много стари, разновъзрастни с вековни дъбови дървета. В този район е и най- 

интересното, най-дебелото и вероятно най-възрастното дърво в Странджа. 

 Защитена местност “Рудиново” – Обявена е със Заповед № 332 / 16.05.1991 

г. на МОС в района на с. Сливарово в м. Патрона с площ 15,3 ха с цел опазване на 

представително, много добре запазено находище на странджанска боровинка. 

Разположено е в стара източно- букова гора със зеленика, в близост до тракийски 

некропол и рудник. 

 Защитена местност “Докузак” – Обявена е със Заповед № 845 / 31.10.1991 г. 

на МОС с площ 5,0 ха край гр. Малко Търново. Това е най-компактното от разпръснатите 

в този район находища на кримски чай, единствено в България  на този застрашен от 

изчезване вид. Опитите за изкуственото му размножаване излязоха успешни, което дава 

възможност да се разшири в култура и използва като прекрасен тонизиращ чай. Мерките 

за защита на естественото находище са съдбовно важни. 

 Защитена местност „Петрова нива”- Обявена със Заповед № РД-

309/31.03.2003г. на МОСВ с площ 250 ха в землището на с. Стоилово. В тази местност е 

проведен конгрес на ВМРО през 1903 година за обявяване на Преображенското въстание. 

Живописната околност е заобиколена с отвесни скали и урви към река Велека, покрити с 

останки от средиземноморски маквиси с редки защитени растения.  

 Защитена местност „Моряне”- Обявена със Заповед №РД-180/08.07.1994 г. 

на МОС.  

 Защитена местност „Босна”- Обявена със Заповед №170/16.02.1990 г. на 

ДКООС.  

 Защитена местност „Кривинизово”- Обявен със Заповед №332/16.05.1991г. 

на МОС.  

 Съгласно чл.52, ал.1 от ЗЗТ, Община Малко Търново като собственик на част от 

защитените територии, поема ангажимент по подновяване на информационни и 

забранителни табели, обозначаване граници на защитени територии, упълномощаване на 

лица налагащи спазването на ЗЗТ, поддържане и почистване на изградените туристически 

маршрути и др. 

 

Природoзащитно значими таксони 

В зависимост от степента на застрашеност, част от фонда на лечебните растения – 

54 вида (10%) се отнася към различни природозащитни категории  Червената книга на 
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България са включени 19 вида, като 5 са с категория “застрашен” и 14 с категория 

“рядък”;  

Защитени със Закона за биологичното разнообразие са 20 вида; под специален 

режим на ползване са 30 вида, от които 20 са забранени за събиране за стопански цели от 

естествените находища и 10 вида са под ограничителен режим; 

В списъка на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от 

дивата фауна и флора (CITES) – 16 вида.  

В зависимост от принадлежността към природозащитни категории и в съответствие 

с действащите нормативни документи и предопределените от тях режими за опазване и 

ползване, фондът от диворастящи лечебни растения в община Малко Търново се 

разпределя в три групи. 

Видове, забранени за събиране за лични и стопански нужди; 

Видове, забранени за стопанско ползване, но разрешени за събиране за лични 

нужди в количества, определени от ЗЛР и Плана за управление на парка; 

Видове, разрешени за събиране за лична употреба и за търговски цели, съгласно 

зонирането, режимите и нормите в парка. 

 

Резервати 

 Резерват “Узунбуджак” – м.Калето (площ 5150 ха) 

Половината площ се пада на резервата. Отличава се с най-голямото разнообразие от 

образци от хабитати и с най-голяма площ, заета от тези хабитати. Тук се намират най-

големите, строго защитени площи в парка на хабитатите: източнобукова и 

източногорунова гора със зеленика, източногорунова гора с чашковидна звъника, както и 

образци от други приоритетни хабитати. Меандриращата река Резовска образува южната 

граница на комплекса и го обогатява с няколко приоритетни видове риби, блатни 

костенурки, и представлява един от трите на-важни за видрата речни участъци. Срещат се 

повечето видове от предишния район. Територията е една от трите най-важни за вълка, 

дивата котка, златката, белогърбия и черния кълвач, малкия креслив орел и други 

приоритетни видове. В комплекса попада и една от най-важните прилепски пещери в 

парка. 

 Резерват „Витаново” 

Резервата е обявен със Заповед № 1113/03.12.1981 г. на КОПС при МС. Разположен 

е до северните склонове на главното Странджанско било по границата с Република 

Турция в землището на гр. Малко Търново и Бръшлян /на 9 км. от Малко Търново и на 5 

км. от Бръшлян/ и е с площ 1112,4 ха.  Района на резервата обхваща първична екосистема 

от гори от източен бук и източен горун с характерен подлес от южноевксински храстови и 

тревни видове. Средната възраст на насажденията е предимно от 80 до 110 години. 
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Надморската височина е от 400 до 600 м., което обуславя съществената разлика на 

растителността в района от тази в другите странджански резервати /”Силкосия” и 

“Узумбоджак”/. На територията му са установени 462 вида висши растения /47 вида – 

дървета и храсти  и  421 вида – тревисти растения/. С природозащитен статус са 23 вида, 

като с категория “рядък” са 20 вида, а с категория “застрашен” – 3.  Голямо богатство са 

карстовите извори в Голямо и Малко Айдере и пещерните образувания – добре проучена е 

Братановата пещера. Във Витаново обитават всички видове диви животни, характерни за 

Странджа. Тук е запазена едно от малкото естествени находища на благороден елен. В 

чистите води на Айдере се среща балканска пастърва. 

 Резерват „Средока” 

Разположен е в землищата на Малко Търново и Стоилово, съответно на 3 км. от 

М.Търново и 2 км. от Стоилово. Общата му площ е 607,8 ха и е обявен със Заповед 

75/18.01.1989 г. Притежава 110,2 ха открити пространства от поляни и пасища. 

Територията му е силно атрактивна с много стръмни склонове и скални образувания по 

десния бряг на р. Айдере. Множеството меандри на реката се редуват с вирове, скални 

прагове и водопади, а бреговете са покрити с разнообразни дървета и храсти. Висока 

стойност има голямото находище от лавровишня и компактните групи от колхидски джел. 

Тук могат да се видят първични дъбови и букови гори, в които не са водени сечи поради 

недостъпните терени. По бреговете на р. Айдере съществуват впечатляващилъжникови 

дървета. 

 

Природни  забележителности 

 Пещери и извори на р. Младежка – Обявени със Заповед № 4051 / 

29.12.1973 г. на МГОПС с площ 8,3 ха. Обхващат силно разсечен карст с няколко пещери  

и карстови извори в м. Калето край с. Младежко. 

 Пещера Елината дупка – Обявена със Заповед № 206 / 23.03.1981 г. на 

КОПС с площ 5,3 ха в м. Бялата вода. Районът е частично нарушен при реконструкцията 

на пътя Бургас – Малко Търново. 

 Камъка – Обявена със Заповед №206/23.03.1981 г. на КОПС. Обхваща площ 

от 0,2 ха край пътя Малко Търново – Граматиковов м. Каменска бърчина. Представлява 

комплекс от интересни скални интересни скални образувания на редки за Странджа 

конгломератни скали, използван е в древността за тракийско светилище. 

 Синя хвойна – Обявена със Заповед № 1427/13.05.1974 г. на МГОПС. 

Обхваща площ от 2,0 ха в м. Градището край гр. Малко Търново, в която е защитено 

единственото находище на синя хвойна в най-високата част на българска Странджа. 

Формацията частично бе нарушена при извършените реконструкции в този район и 

залесявания с черен и бял бор. 
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 „Находище на странджански дъб в м. Конаджика”, Заповед № 521/20.05.85 

г. на КОПС при МС. 

  

Развитие на селското стопанство 

 Географското положение на общината я характеризира като полупланинска 

територия, оставаща  встрани от икономическите и транспортните коридори. 

Селскостопанският фонд е 178 560 дка,  който  представлява 32%   от  територията  

на общината. Преобладаващата категория на почвите  на  ССФ  е  от 5-та  до 8-ма. 

Ниската  категоризация на земята е довело до изоставянето  на  част  от  земеделските  

земи, особенно тези, намиращи се на  наклонени  терени. Земеделските парцели са малки,  

което не позволява ефективна обработка. Мерите и  пасищата са 48 779.037 дка , което 

представлява 35% от  общия  селскостопански фонд . 

На територията на общината има 684 409,756 дка  гори, които  се стопанисват  от 

три Държавни лесничейства. Разпределението  на  горския  фонд  е както  следва : 

 гори на Държавните лесничейства 634 280,765  дка; 

 гори    Общинска  собственост   41 179,342 дка 

 гори  на частни  стопани  2 349,60 дка  

На територията на общината  няма  регистрирана  земеделска  кооперация. 

          Характерна особенност  в  процеса  на възстановяване  на  земеделските земи  са  

малките  парцели. Липсват едри  земеделски  стопанства .  Земеделската  земя  се  

разпределя  както  следва : 

 Частни  стопани  -  96 466,092 дка 

 Общинска  собственост  - 7 910 дка 

 Държавен  поземлен  фонд  - 1 825,354 дка 

 Религиозни  организации   -  240 дка 

 Временно  стопанисвана от  общината  -  154 016,082 дка      

                                 

Ниската категория на земеделската земя, наличието на мери и пасища, както и на 

гори изключително благоприятства развитието на животновъдството на територията на 

общината. В  Община М. Търново  се отглеждат  всички  видове  домашни  животни   -  

говеда, овце, кози, свине, птици.    

         Липсват  големи  животновъдни  ферми. Животните  се отглеждат  в  семейни  

ферми. Въпреки добрите  грижи  на  производителите  за отглеждането  на  животните, 

остро  се чувства  липсата  на  достатъчни  познания  в  храненето  и  отглеждането им,  

което се  отразява  върху  качеството  на  продукцията . 

Рязко е спаднало производството на фуражи, особено зърнени. Голяма част от 

зърнените груби фуражи /слама/ се доставят от  общинския център и Бургас, като 

транспортните разходи сериозно оскъпяват отглеждането на животните.  
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Влошен е породния състав при животните - крави и овце, като се чувства особено 

осезателно невъзможността на държавата да обхване развъдно-подобрителната работа в 

малките стада от крави и овце.Всичко това се отразява върху крайно незадоволителна 

продуктивност от кравите и овцете. Възпроизводственият процес  се  извършва  

безконтролно  със случайни  нетестенирани  мъжки  разплодници.  

Няма  фирми, които  да изкупуват  млякото, угоените  животни, кожите от тях също.  

Разчита  се на случайна  продажба  от  нелицензирани  търговци , които  ги  изкупуват  на  

много  ниски  цени. Липсва сигурен пазар за реализация на произведената продукция, 

няма изградено тържище на територията на общината. Вълната от овцете няма пазар и се 

изкупува на много ниска цена 5-6 пъти по-ниски в сравнение с предходни години. 

Частични закупувания има от страна  на нелицензирани търговци и то на много ниски 

цени. 

Усложнена е и епизоотична обстановка поради безконтролното движение на 

животни, необхванати при имунизации, неспазването на редица зооветеринарни 

изисквания. 

На територията на община Малко Търново растениевъдството е отрасъл, който е 

слабо застъпен. Една от причините е ниската категория на земите на територията на 

общината. Преобладават земи от V – VІІІ-ма категория. Друга причина е липсата на 

земеделски кооперации. 

През последните години наблюдаващата се тенденция към увеличаване на пустещите 

земи постепенно намалява, което се дължи на мерките, които се предприемат от 

Министерство на земеделието и горите. По-голяма част от пустеещите земеделски земи се 

предоставиха на земеделски производители, които се заеха с тяхното почистване и 

превръщането им в пасища и мери за отглеждане на животни, създаване на овощни 

градини и др.  

 

Изводи към раздел селско-стопанство: 

Природно-икономическите ресурси на общината са изключително благоприятни 

за развитие на селско стопанство, но потенциалът още не е оползотворен /особено в 

животновъдството/; 

 Липсват сдружения на земеделските производители; 

 Влошен е породния състав на животните.   

 Реални  възможности  за развитие  в  нашият  планиски  район  имат  следните 

дейност: 

 животновъдство; 

 пчеларство; 

 екологично  земеделие; 

 селски, еко и  ловен  туризъм; 

 добив и преработка  на  дървесина; 
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 изкупуване, съхранение и обработка на билки,  диворастящи видове и гъби. 

 

Перспективите за района са следните:   

 създаване на водещо производство, което да създаде нови работни места и 

спомогне за ликвидиране на безработицата в района. 

 бързо развитие на предграничната обслужваща зона, пускане на ТИР - трафик и 

разработка на съвместни проекти за развитие на трансгранично сътрудничество. 

 развитие на туризъма –селски, еко, културен, ловен и т.н.; 

 добив на фелшпати и др. нерудни полезни изкопаеми. 

 
1.5. Нормативно основание за разработване на програмата и времеви 

хоризонт 
 

  През 2012 г. беше приет нов Закон за управление на отпадъците (актулизиран през 

28 Ноември 2014 г.). ЗУО въвежда изискванията на Рамковата директива за отпадъците 

2008/98/ЕС в българското законодателство и регламентира мерките и контрола за защита 

на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното 

въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на 

цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на 

това използване. 

Програмата се разработва, приема и отчита по реда на глава четвърта от Закона за 

управление на отпадъците, чл. 52. Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗУО Програмата за управление 

на отпадъците е неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда. 

Чрез нея се отчита, че отпадъците са риск за човешкото здраве и околната среда и се цели 

да се постигне екологосъобразно управление на отпадъците в общината. 

Член 52 от ЗУО изисква общините да разработват и изпълняват програми за 

управление на отпадъците за територията на съответната община за период, който следва 

да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците и 

Националната програма за управление на отпадъците като негова съществена част; да ги 

разработят в съответствие със структурата, целите и предвижданията на НПУО. В 

допълнение ЗУО изисква общинските програми за управление на отпадъците да включват 

и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на общините, произтичащи от 

същия закон. 

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на 

общините, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 

нормативни актове към него. Тя представлява инструмент за подобряване организацията 
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за управление на отпадъците в общината. Програмата създава необходимите предпоставки 

генераторите на отпадъци да намалят количеството на образуваните отпадъци. Ключов 

елемент е спазването в приоритетен ред на йерархията за управление на отпадъците 

(Приложение № 1). 

Община Малко Търново не членува в регионални сдружения за управление на 

отпадъците, а притежава собствена регионална система за управление на отпадъци. 

В тази връзка Община Млако Търново разработва собствена Програма за 

управление на отпадъците 2014- 2020 година. При разработването на програмата са взети 

предвид освен посочените законови изисквания и редица европейски и национални 

програмни и методически документи и изследвания. 

 

1.6.  Основни цели и основни резултати, които се очакват от 

изпълнението на програмата 

Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие на община  

Малко Търново чрез реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците, 

която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от 

генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използване на отпадъците като 

ресурс, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за 

управление на отпадъците. Целите, заложени в Програмата за управление на отпадъците, 

кореспондират със ЗУО и НПУО 2014-2020 г. и ще подпомогнат Община Малко Търново 

в изпълнение на нейните ангажименти по отношение управлението на отпадъците. 

Политиката на община Малко Търново за управление на дейностите по отпадъците е в 

съответствие с националната политика, с отчитане на конкретната ситуация и местните 

особености в Общината. С политиката се цели да се осигури управление на дейностите 

свързани с отпадъците по начин, който: 

 Не застрашава човешкото здраве; 

 Не причинява замърсяване или негативно въздействие върху животинския и 

растителен свят; 

 Намалява количеството на отпадъците и тяхното вредно въздействие; 

 Създава предпоставки за повторна употреба и рециклиране на някои полезни 

компоненти от отпадъците, вкл.опаковките; 

 Екологосъобразно крайно обезвреждане. 

 

Стратегически цели на Пограмата са: 

СЦ  1:   Намаляване на вредното въздействие на отпадъците; 



Програма за управление на отпадъците на територията на община Малко Търново 

за периода 2014-2020г. 

 

23  

 

СЦ  2:  Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 

създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото 

количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда; 

СЦ  3:  Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда; 

СЦ  4:  Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците. 

Основните резултати вследствие изпълнението на посочените цели са 

свързани с: 

 Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци; 

 Увеличаване количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; 

 Екологосъобразно управление на отпадъците; 

 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци; 

 Ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта на 

отпадъците; 

 Укрепване на административния капацитет; 

 Участие на обществеността. 

 

1.7. Отпадъци, които попадат в обхвата на Програмата за управление на 

отпадъците на територията на община Малко Търново 

Предмет на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община 

Малко Търново са дейностите по управление на: 

 Битовите отпадъци; 

 Строителни отпадъци; 

 Компостиране на биоразградими отпадъци  

 Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци. 

Настоящата програма не разглежда дейностите по управление на: 

 Производствени отпадъци; 

 Опасни отпадъци. 



Програма за управление на отпадъците на територията на община Малко Търново 

за периода 2014-2020г. 

 

24  

 

 

1.8. Резултати от процедурата за екологична оценка на програмата и от 

обществените консултации при разработване на програмата 

Във връзка с разработването на Програмата за управление на отпадъците на 

територията на Община Малко Търново са проведени консултации с обществеността.  

Изискани са становища от следните институции и организации: 

 РИОСВ-Бургас; 

  РЗИ-Бургас; 

  „Мит и ко” ЕООД. 

В Приложение № 3 е представена справка за проведените консултации и за мотивите 

за приетите и неприетите бележки и препоръки по проекта на програмата. 

Предстои и провеждане на процедура по изготвяне на екологична оценка. 

 

1.9. Органи за разработване и одобрение на програмата 

След вземане на решение за разработване на Общинска програма за управление на 

отпадъците, Кметът на Общината определя административния подход за изготвянето й – 

изготвяне от общинската администрация или от външен консултант чрез възлагане. 

Разработената програма се одобрява от Общинския съвет. 

Дейността по изготвяне на програмата за управление на отпадъците на Община 

Малко Търново е възложена на фирма „Евасто“ ООД.  

 

2. Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо 

развитие в управлението на отпадъците  

Информацията за количествата и състава на отпадъците е от изключително голяма 

важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на 

системите, инсталациите и съоръженията за тяхното третиране. 

Подробна информация относно състоянието и прогнозите за бъдещо развитие на 

управлението на отпадъците на територията на община Малко Търново е представена в 

Приложение № 1 и Приложение № 2. 
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2.1 Анализ на действащите нормативни и програмни документи в 

контекста на правата и задълженията на общините по управление на 

отпадъците. 
Изготвянето на новата ОПУО следва да бъде направено в пълно съответствие с 

изискванията на нормативната база за опазване на околната среда, управление на 

отпадъците и устройство на територията, в т.ч.: 

 Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр. 53 от 13 Юли 2012 г., изм. ДВ. бр. 

98 от 28 Ноември 2014 г.); 

 Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г.); 

 Наредба № 2от 23.07.2014 г за класификация на отпадъците. Наредбата въвежда 

европейска класификация на отпадъците, задължителна за прилагане в общините; 

 Наредба № 1 от 04.06.2014 г за реда и образците,по които се предоставя 

информация за дейности с отпадъците, както и реда за водене на регистри. 

Наредбата определя зискванията за предоставяне информация на НСИ и ИАОС 

относно отпадъците и инсталациите; 

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 

06.12.2013 г.(Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.); 

 Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС №235 от 15.10.2013 г. (Oбн. 

ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.); 

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., 

изм. и доп.,бр. 76 / 30.08.2013 г.); 

 Наредба № 6 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. 80 от 

13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.); 

 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Малко Търново  

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 

от 15.01.2013 г., обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., 

бр. 95 от 01.11.2013г., в сила от 01.11.2013 г.); 

 Националния план за управление на отпадъците 2014–2020 г. и Националната 

програма за предотвратяване на отпадъците като част от него; 
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 Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране,  

оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и 

масово разпространени отпадъци на територията на Община Малко Търново. 

Законът за управление на отпадъците поставя пред общините количествени цели за 

подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-

малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци 

от други източници, като до 1 януари 2020 г. тяхното количество трябва да бъде най-

малко 50 на сто от общото им тегло. Това също е и срокът за достигане на 70 на сто от 

общото тегло на рециклирани и оползотворени отпадъци от строителството и от 

разрушаване на сгради. Най-късно до края на 2020 г. трябва да се ограничи количеството 

на депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на 

същите отпадъци, образувани в България през 1995 г. 

ЗУО въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в 

регионални сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на регионално 

ниво чрез регионални съоръжения и организация.  

Регионалната система за управление на отпадъците има за цел да постигне тяхното 

ефективно събиране, транспортиране и третиране съобразно изискванията за приоритетен 

ред при управлението на отпадъците и да постигне изпълнение на задълженията на 

кметовете на общините по чл. 19 от ЗУО.  

Подробно описание на задълженията на общините, произтичащи от Националната 

правна рамка е направено в Приложение № 1. 

 

2.2. Анализ на отпадъците 

2.2.1. Битовите отпадъци  

Източник на данни за битовите отпадъци е общинската администрация, в чийто 

функции е дейността по тяхното управление, както и определената след провеждане на 

процедура по ЗОП фирма за експлоатация на регионалното депо. В ОПУО 2007-2013 г. е 

заложена цел за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци. Инициативите, 

насочени към тази цел, са свързани с насърчаване въвеждането на схеми за повторна 

употреба, разделно събиране и предаване за рециклиране на отпадъци; въвеждане на 

подходящи икономически инструменти и информиране и обучение на обществеността. Все 

още не е въведено определяне на размера на такса „битови отпадъци” съобразно реално 

генерираните количества от домакинство. 

В настоящия момент организирано сметосъбиране и сметоизвозване има във 

всички  населени места от община Малко Търново.  
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Битовите отпадъци в района на общината се депонират на „Регионално депо за 

неопасни и инертни отпадъци за Община Малко Търново“, гр. Малко Търново.  

Приетата за страната норма на натупване за този тип населено място (с население 

от 3 000 до 25 000 жители) е 295,5 kg/жител/година. Наличието на сходство с тенденциите 

в страната показва, че в общината действат обичайните фактори, свързани с генерирането 

на битови отпадъци.  

   

Данните от морфологичния анализ  на състава и количеството битови отпадъци, 

образувани на територията на Община Малко Търново, изготвен през 2015 год. на 

Община Малко Търново по отношение на рециклирането на отпадъците - хартия и картон, 

метали, пластмаса и стъкло са представени в Таблица 1. 

Таблица 1. Осреднен морфологичен сътав на отпадъците за община Малко Търново за 4-

сезонното изследване 

 

Хранителни - отпадъци от 

плодове, зеленчуци -

обелки и др. 

 2,70  8,83  11,71  7,98  7,81 

Хартия - вестници, 

списания, амбалажна 

хартия, санитарна хартия 

и др. 

 1,22  2,00  3,90  4,56  2,92 

Картон - кашони, 

опаковки от сокове, кутии 

и др. 

 2,33  4,83  6,58  6,90  5,16 

Хартия - общо  3,55  6,83  10,48  11,46  8,08 

Пластмаса - опаковки, 

кутии, фолио, 

пластмасови изделия, 

торбички, баки от боя и 

др. 

 28,25  26,34  14,62  22,03  22,81 

Морфологичен състав Зима Пролет Лято Есен Средно за 

общината 

 средно за 

сезона 

средно за 

сезона 

средно за 

сезона 

средно за 

сезона 

 

Компоненти ч % kg % kg % kg % kg % 
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Текстил - парцали, 

трикотаж, завивки, стари 

дрехи и др. 

 9,90  9,62  15,91  2,83  9,57 

Гума - всякакъв вид без 

автомобилни 

 0,00  2,64  13,25  0,98  4,22 

Кожа - чанти, обувки, 

дрехи, колани и др. 

 0,00  0,22  1,49  0,98  0,67 

Градински и растител ни - 

остатъци от градински 

растения, цветя, листа, 

трева и др. 

 7,42  5,58  10,63  11,44  8,77 

Дървесни - талаш, 

стърготина и др. 

 8,33  2,53  0,56  15,54  6,74 

Стъкло - опаковки от 

бутилки, буркани, съдове, 

натрошено стъ кло 

 5,97  5,60  3,61  2,50  4,42 

Метали - опковки от 

напитки, консервени 

кутии, капачки,кутии от 

боя и др. 

 2,03  2,87  2,30  2,29  2,37 

Инертни-пръст,пепел  9.92  9,43  3,78  6,80  7,48 

Опасни  1,33  2,1  0,00  0,00  0,86 

Други (недиференци 

руеми) 

 20,60  17,40  11,66  15,17  16,20 

ОБЩО  100,0  100,0  100,0  100,0  100,00 

 

Теглово измерване на територията на регионалното депо се извършва от октомври 

2015 год. и все още няма отчетени количества, затова  не може да се проследи тенденция 

за намаляване или увеличаване на битовите отпадъци на територията на Общината.  

Община Малко Търново има сключен договор с „Мит и ко” ЕООД за събиране, 

транспортиране  и третиране на опасни и производствени отпадъци. В обхвата на договора 

са включени следните видове отпадъци: 
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Опасни отпадъци: 

 

Производствени отпадъци: 

 

16 01 03 Излезли от употреба гуми 

19 07 03 Инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02 

19 12 02 Черни метали 

19 12 03 Цветни метали 

 

 

 2.2.2 Строителни отпадъци 

 Строителните отпадъци, които се генерират на територията на община Малко Търново, са 

предимно от строителни фирми и домакинствата. 

“Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на 

строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и 

съоръжения. Отпадъците от строителна и строително –ремонтна дейност не се отделят регулярно  

и  няма  конкретни данни за количествата и състава им.   

За периода 2010-2014 год. са декларирани  количествата в куб.метри за които строителните 

фирми или гражданите са се обърнали към общината за посочване на място и условия за 

депонирането им. При това положение се обхващат само тези случаи, когато това действие се е 

извършвало легално, а количествата се определят на база на вместимостта на колите и няма 

конкретни замервания.  

В сравнение със строителните фирми делът на физическите лица, генериращи строителни 

отпадъци главно при ремонт на жилища е незначителен, но проблемът е, че гражданите най-често 

изхвърлят строителните си отпадъци в и до съдовете за битов отпадък, или пък на незаконно 

възникнали нерегламентирани сметища. 

 

 

13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 

13 02 05* Нехлорирани моторни , смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

13 05 03* Утайки от маслоуловителини шахти  (утайки от автомивка) 

13 05 06* Масло от маслено-водни сепаратори 

15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 

20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 
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2.2.3 Утайки от ПСОВ 

Към настоящият момемент на територията на Община Малко Търново съществуват 

следните съоръжения за пречистване на отпадни води: 

1. ЛПСОВ в с. Заберново, която пречиства отпадните води на селото, 

достигащи до нея чрез новоизградената канализационна мрежа. Пречиствателното 

съоръжение е пуснато в експлоатация през м. Юли 2013 год. и е с капацитет /товар/ 170 

е.ж.. ЛПСОВ с. Заберново е от типа БИО КЛИНЪР, което е съоръжение за биологично 

пречистване на отпадни води, работещо на принципа на намалена активация и с аеробна 

стабилизация на утайката. Тази технология гарантира пълен биологично чист и 100% без 

отпадъчен аеробен процес. 

2. Пет броя Септични ями, както следва: 

• СЯ – 1  с. Бръшлян 

• СЯ – 3  с. Граматиково 

• СЯ – 6  с. Граматиково 

• СЯ – 7  с. Граматиково 

• СЯ – 8  с. Граматиково 

Броя на жителите в посочените села са: 

 с. Бръшлян  -  65 души /по настоящ адрес/ 

 с. Граматиково – 333 души /по настоящ адрес/. 

Малкият брой жители предполага образуването на минимални количества утайки в 

горе упоменатите септични ями. 

На територията на общината няма изградена ГПСОВ, поради което при 

необходимост образуваните утайки от септичните ями ще се извозват със специализиран 

транспорт от фирма, притежаваща необходимите документи за извършване на такъв вид 

дейност, до най-близката до общината пречиствателна станция, а именно ПСОВ гр. 

Приморско. 

 

2.3.  Инфраструктура за битовите отпадъци 

Основен начин на обезвреждане на отпадъците се явява депонирането. Събраните 

битови отпадъци от територията на Община Малко Търново се транспортират до  

„Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Малко Търново“, гр. Малко 

Търново. Регионалното депо е изградено с финансиране от ОПОС, които са разпределени 

както следва - 80 % европейско финансиране, 15 % национално финансиране от ДБ и 5% 

собствено финансиране от общината. 
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 „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Малко Търново“, гр. 

Малко Търново съответства на нормативните изисквания и се използва само от Община 

Малко Търново. 

 Депото за обезвреждане на неопасни отпадъци в землището на Община Малко 

Търново се намира в местността "Мечкобиево" и е извън границите на населени места. 

Площадката за депо за обезвреждане на битови отпадъци е в границите на имот 

№46663.45.22.а с площ 56 481.00 дка. 

За достъп до обекта се ползва специално изграден довеждащ път, отклонение от 

републикански път Е-87. 

Площадката на депото е оградена с ограда. Достъпът се осъществява през охраняем 

портал. Обслужването на обекта се осъществява от сгради и съоръжения ситуирани в 

стопанския двор. След преминаване през кантара, отпадъците се подават за сепариране и 

обезвреждане в Клетка №1. Самата Клетка №1 е разделена на две зони посредством дига. 

Зона 1 е изградена на този етап, а зона 2 ще се игради след 7.5 години. 

Капацитет на депото - С Комплексно разрешително № 403-Н0-И0-А0-2010 

(актуализирано 403-Н0-И0-А1-2012) е определен масимален капацитет на депото 80 000 

тона отпадъци и максимален дневен капацитет 12.8 т/24 часа. 

Капацитетът на депото възлиза на общ обем от 87 704,00 м3 от които 7 973,00 м3 

земни маси за запръстяване и 79 731,00 м3 чист обем за БО т.е. срок на експлоатация на 

двете клетки е 39 години. 
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В съответствие с количествата на отпадъците от таблицата по-долу, се очаква 

възможност за депониране на депото за период от 39 години. Капацитетът на депото, от 

гледна точка на количество отпадъци и срок на експлоатация е определен за всяка клетка 

по-отделно. 

 

Клетка № Година Период 

(година) 

години 

Количество битови 

отпадъци 

(м
3
/t/) 

Земни маси за 

запръстяване 

(м
3
) 

1 2015 - 2037 23 43 261 /28 119.65/ 4 326 

2 2038 - 2053 16 36 470 /23 705.50/ 3 647 

Всичко 2015 - 2053 39 79 731 /51 825.15/ 7 973 

Зона №1 на Клетка №1, изградена на този етап ще поеме отпадъците за 7.5 

години (14 198 м
3
 физически обем, 12.907 м

3
 обем на отпадъците). 

Битовите отпадъци се събират в контейнери тип „Бургас” с обем 4 м
3
, контейнери 

тип „Бобър” 1,1 м
3
  и в кофи за смет тип “Мева” с обем 0,11 м

3
. В град Малко Търново 

отпадъците се извозват един път седмично, а в селата от общината един път на 14 дни. 

Събирането и извозването на отпадъците в гр. Малко Търново включва събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци от домакинствата, обществените сгради, търговски 

обекти, заведения за хранене и развлечения, както и събиране на отпадъците от кошчетата 

за смет.  

На територията на общината няма  претоварни станции. 

Тъй като населението в община Малко Търново е под 10 000 жители, общината 

няма задължение да осигури площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

битови отпадъци. 

Община Малко Търново няма реализирани проекти за осигуряване на 

домакинствата с домашни компостери. С оглед достигане на целите за биоразградимите 

отпадъци се препоръчва закупуване и инсталиране на компостери за домашно 

компостиране. 

Към момента на изготвяне на настоящата програма не са осигурени съдове за 

разделно събиране на хранителни и зелени биоотпадъци. Необходимо е да се предприемат 

действия за обезпечаване с такава инфраструктура. Последваща стъпка е закупуване на 

транспортни средства за превоз на разделно събраните зелени и хранителни биоотпадъци 

с оглед изграждане на общинска площадка за компостиране на биоотпадъци. Общината не 
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разполага с инсталации за биоразградими и биоотпадъци. Направени са проучвания за 

инсталация за биоразградими и за биотпадъци. Във тази връзка намеренията на общината 

са да стартира подготовка за изграждането на инсталацията, която по предварителни 

данни ще се намира на площадката на регионалното депо. Използваната технология, която 

ще се използва е анаеробно разграждане. Собствеността на инсталацията ще бъде 

общинска и ще бъде част от РСУО. 

Подробна информация за регионалното депо (Приложение 1). 

Община Малко Търново: 

 Не притежава съдове за фамилно комостиране на градски отпадъци; 

 Не притежава контейнери и транспортни средства за разделно събиране на зелени и 

хранителни биоотпадъци. Общината предвижда кампании за почистване и 

събиране на зелени отпадъци; 

 Няма изградени инслации за оползотворяване на сметищен газ; 

 На територията на Общината няма изградени площадки за изкупуване на битови 

отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло. 

В Общината няма изградени системи  за събиране и третиране на опасни отпадъци 

от домакинства. За целта на регионалното депо има обособени площадки за временно 

съхранение на опасни отпадъци:  

 Луминесцентни лампи; 

 Отпадъци от ГКПП.  Извозването на отпадъците от ГКПП - Малко Търново се 

възлага чрез Обществена поръчка; 

 Батерии и акумулатори; 

 Отработени масла; 

 Излезли от употреба МПС. На територията на общината няма лицензирани 

фирми за събиране на излезли от употреба МПС, автомобилни гуми, акумулатори и 

отработени моторни масла. Същите ще бъдат предавани съгласно договор с „Мит и 

ко”  ЕООД. 

 Болнични отпадъци. Организацията по събирането и съхранението е задължение 

на Управителя на болницата. Извозването на болничния отпадък се извършва   

периодично от специализирана фирма, която го приема на място. Контрола по 

организацията  за събирането  и    съхранението на медицинските отпадъци е възложен 

на Управителя на болницата. 
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Населението на Община Малко Търново може да предава безвъзмездно  опасни 

отпадъци от бита на регионалното депо, на което има обособени площадки за временно 

съхранение на опасни отпадъци. 

 

2.4. Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

 

Община Малко Търново разполага с инфраструктура за отпадъци от строителство и 

разушаване. Клетка № 3 от Регионалното депо за неопасни и инертни отпадъци е именно 

клетка за строителни отпадъци. Към настоящият момент същата не е изградена. По тази 

причина за периода от началото на експлоатация на депото до построяването на Клетка № 

3, строителните отпадъци  се транспортират до регионалното депо, претеглят се чрез 

електронен кантар, след което се депонират и се използват единствено за запръстяване на 

депонираните отпадъци. 

 

 

 

2.5. Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ПСОВ 

 

В Община Малко Търново на този етап  не е изградена ПСОВ, поради което не се 

налага разработване на Програма за управление на утайките. 

В тази връзка „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Малко 

Търново“, гр. Малко Търново не приема утайки от други  ПСОВ и Общини. 

  

2.6. Други инсталации и съоръжения за третиране на отпадъците 

 

В Община Малко Търново няма други инсталации и съоръжения за третиране на 

отпадъците. 

 

2.7. Институционален капацитет в сферата на управление на отпадъците 

 

В структурата в Община Малко Търново няма обособено звено, имащо функции по 

управление на отпадъците. Дейностите по управлението на отпадъците са възложени на 
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специалист от общинска администрация /без необходимото образование поради липса на 

квалифициран специалист/ и заместник кмета на Община Малко Търново. 

За институционалния капацитет на общината в сферата на управление на 

отпадъците се препоръчва назначаване на Еколог в общинската администрация, 

притежаващ нужната профисионална класификация. Екологът ще се занимава конкретно с 

управление на отпадъците, в т.ч. осъществяване и на контролни дейности. Описание на 

неговите задължения, професионална квалификация, както и материално-техническо 

обезпечаване на отдела е направено в Приложение № 1. 

За подобряване капацитета на общинските служители е необходимо 

организирането и провеждането на обучителни програми. Като се имат предвид обаче 

големите предизвикателства пред местните власти относно целите за рециклиране на 

битовите отпадъци и за оползотворяване на биоразградимите отпадъци, са необходими 

целенасочени и практически обучения. 

 

2.8.  Замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъците и 

осъществени мерки за тяхното възстановяване 

До 2015 год. на територията на общината са били използвани 3 депа, а именно: 

 Депо в месността „Ярково” – на 2 км от гр.Малко Търново ; 

 Депо в месността „Боже име” – на 1 км от с. Граматиково; 

 Депо в месността „Остра Чука” – на 1 км. от с. Звездец. 

Със заповеди  № РД-49/03.04.2016 г., № РД-50/03.04.2016 г. и РД-51/03.04.2016 г. 

на Директора на РИОСВ – Бургас и в изпълнение на „Националната програма за 

управление на дейностите по отпадъците“ и Закона за управление на отпадъците, 

експлоатацията на трите общински депа е преустановена. 

Изготвени са проекти за закриване и рекултивация и на трите общински депа, 

които не отговарят на нормативната уредба. След закриване и рекултивация на депата, 

трябва да се осигури общинска структура/оператор, който да отговаря за осигуряване 

следексплоатационните грижи и мониторинг съгласно нормативните изисквания. Друга 

препоръка към Общината е да се изготви общински регистър на депата, в т.ч. закрити и 

рекултивирани. 

След въвеждане в експлоатация на „Регионално депо за неопасни и инертни 

отпадъци за територията на Община Малко Търново“ събирането, депонирането и 

обезвреждането на отпадъците за всички населени места се осъществява единствено и 



Програма за управление на отпадъците на територията на община Малко Търново 

за периода 2014-2020г. 

 

36  

 

само на „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Малко Търново“, 

гр. Малко Търново.  

 

2.9. Организационни схеми за управление на отпадъците, планиране, 

финансиране и определяне на цени и такси за услугите 

Формата на финансиране на управлението на битовите отпадъци в Община Малко 

Търново е 100% от такса битови отпадъци. Относителният дял на приходите от такса 

битови отпадъци в общите приходи от такси на общината е 60 %, а делът в общите 

бюджетни приходи на общината е  6 - 7 %. 

За прилагането на принципа “замърсителят плаща”, в съответствие с изискванията 

на националното и европейското законодателство, се събират такси от  домакинствата, с 

които се  възстановяват  всички разходи за извършваните в момента дейности, както и за 

бъдещото въвеждане на нови съоръжения и услуги.  

С въвеждането в експлоатация на «Регионално депо за неопасни и инертни 

отпадъци за регион Малко Търново» се увеличиха разходите за организация работата на 

депото, неговата експлоатация и извършването на задължителен собствен мониторинг, 

съгласно изискванията на Комплексното разрешително. Евентуалното повишаване на  

таксите, с цел осигуряване на необходимите средства за експлоатация и поддръжока на 

съоръжението, следва да бъде съобразено с поносимостта им, съобразно доходите на 

населението. 

Програмата предвижда мерки за: 

 изразходване на средствата, постъпващи от такси, само за дейности по управление 

на отпадъците, по най-ефективния начин; 

 засилване на контрола спрямо нелегалното изхвърляне на отпадъци и изхвърляне 

на отпадъци на нерегламентирани за това места. 

След прилагането и развитието на системите за разделно събиране на отпадъци ще 

бъдат обсъдени възможностите за въвеждане и на допълнителни мерки, като: 

  определяне на такса битови отпадъци на база на обеми и/или количества 

генерирани отпадъци, вместо въз основа на данъчната оценка на имотите. 

С оглед намаляване на тежестта върху домакинските бюджети от разходите за 

управление на отпадъците, ще се търсят възможности за финансиране на изграждането на 

инфраструктурата по управление на отпадъците от  национални и международни 

финансови институции, както и привличане на инвестиции от частния сектор, под 

формата на публично-частни партньорства. 
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Община Малко Търново е осигурила всички услуги, свързани с битовите отпадъци, 

които са ангажимент на Общината, произтичащи от националната и местната нормативна 

уредба. 

Общината е възложила събиране, извозване и третиране на различните потоци 

отпадъци на фирма чрез Обществена поръчка. 

Основно постижение е събирането на отчисления при депониране на отпадъци от 

фирми и домакинства. Предизвикателство за Община Малко Търново е правилното 

отчитане и събираемост на приходите от отчисления. 

Описание на организационните схеми за управление на отпадъците е направено в 

Приложение № 1. 

 

 

2.10. Информиране на обществеността по въпросите за управление на отпадъците 

Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в 

общинската програма, ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на 

различните участници в управлението на отпадъците. Ще се поддържа непрекъснат 

диалог с участниците в дейностите по управление на отпадъците и организирането на 

кампании за повишаване на общественото разбиране и съзнание.  

За целта се предвижда: 

 редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на 

околната среда; 

 привличането на населението, неправителствени организации и 

заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите на 

управление на отпадъците, включително за начина за определяне на “такса битови 

отпадъци” и отчитането на изразходваните средства; 

 повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в 

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

изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците; 

 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, като специално внимание следва да 

бъде отделено на работата с подрастващите; 
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 получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление 

на отпадъците. 

Информационно обслужване на населението относно опазване на околната среда, 

организиране на еко-инициативи и други се осъществява ежегодно чрез обяви на 

информационни табла и търговски обекти. 

 

2.11. Информационно обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъци 

Община Малко Търново изпълнява своите задължения по Наредба № 1 от 4 Юни 

2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

Изготвянето на отчети и воденето на регистри за отпадъците е възложено на 

фирмата, която експлоатира РСУО на територията на Община Малко Търново. 

Препоръчва се да се създаде вътрешноведомствена уредба за информационното 

обезпечаване на управлението на отпадъците, в която ясно да са разписани задълженията 

на структурните звена. 

Препоръчва се въвеждането на интернет базирана информационна система. 

 

2.12. Прогнози за образуването на отпадъци 

Отпадъците, които ще бъдат депонирани в регионалното депото ще бъдат валирани 

с верижен булдозер до плътност 0.65 т/м3.  С Комплексно разрешително № 401-Н0-И0-

А0/2010 г. (актуализирано 401-Н0-И0-А1/2012 г.) е определен масимален капацитет на 

депото 80 000 тона и максимален дневен капацитет 12.8 т/24 часа.  

Експлоатацията на депото започва от Зона 1 на Клетка 1 /към момента е изградена само 

тя/. 

Технологията на обезвреждане на БО е на база:  

 

1. Дневно количество на БО                       10,56 t (20-33 t/седм.)  

2. Степен на уплътняване                                      4 кратна  

3. Схема на натрупване                                        височинна.  

4. Височина на уплътнения работен пласт             1.80 м.  

5. Височина на изолиращия пласт                           0.20 м.   

6. Извозване на отпадъка                                  два пъти в седмица.  
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При извозване на отпадъка два пъти седмично работният участък е с площ 20 м2. 

За временно депо земни маси се ползва площадка в Зона 2 от Клетка №1, както и площ от 

Клетка 2. Поради малкото количество земни маси необходими за запръстяване, същите 

могат да се съхраняват на по-нисък хоризонт от този който в момента се експлоатира. 

Дневният работен участък се запръстява в края на всеки работен ден, в който са приемани 

отпадъци /задължително се запръстява цялата площ непосредствено след 

уплътняване на отпадъците /. 

Предвижда се на депото да се съхраняват текущо 120,00 м3 земни маси, като за 

критичен минимум се счита 90,00 м3 земни маси. 

Прогнози за образуването на отпадъци на територията на община Малко Търново 

до 2020 г. са представени в приложение към настоящия документ (Приложение № 2). 

 

 

 

2.13. Основни изводи и препоръки от анализа на отпадъците 

 
 Основен начин на обезвреждане на отпадъците в община Малко Търново се 

явява депонирането, което се извършва на изграденото през 2015 год. Регионално депо за 

неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново. 

 Общото количество на образуваните битови отпадъци в Община Малко 

Търново следва тенденция към намаляване /към момента минимална/. 

 Община Малко Търново няма сключени договори с организация по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки и няма организирано разделно събиране на 

отпадъци от опаковки. Във връзка с изпълнението на задълженията на Общината съгласно 

чл. 19, ал. 3, т. 9 от ЗУО  Общината има сключен договор с „Мит и ко” ЕООД за временно 

съхраняване и транспортиране на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори 

(НУБА), излезли от употреба луминисцентни и други живаксъдържащи лампи. 

 Няма конкретни замервания на строителните отпадъци от територията на 

Общината. 

 Община Малко Търново има нужда от осигуряване на инсталации за 

биоразградими и биоотпадъци. Предвидено е на регионалното депо да се изгради 

съоръжение за компостиране на биоразградими отпадъци. 

 Препоръчва се и изграждането на клетката за строителни отпадъци на 

регионалното депо. 

 С управлението на отпадъците в общината се занимава заместник кмета. 

Препоръчва се назначаване на допълнителни служители с образователно-

квалификационна степен „Бакалвър-еколог“ или „Магистър-еколог“ в общинската 

администрация. 
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 На територията на общината е преустановена дейността на 3 сметища. 

 Формата на финансиране управлението на битовите отпадъци в Община 

Малко Търново е 100 % от такса битови отпадъци. 

 Няма данни за делът на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и 

стъкло, тъй като измервания се водят от септември 2015 година. 

 

3. SWOT анализ 
 

За определяне целите на Програмата за управление на отпадъците на територията на 

община Малко Търново е направен анализ на силните и слабите страни на 

съществуващите условия за управление на отпадъците. SWOT анализът изхожда от идеята 

за разделянето на Общината от средата, в която тя функционира. Общината се разглежда 

откъм нейните „силни страни“ и „слаби страни“ по отношение политиката за управление 

на отпадъците. Средата, в която функционира Общината, се диференцира на 

„възможности“ и „заплахи“. 

Силните страни представляват ресурс, умение или друго преимущество, което 

притежава Общината в сферата на отпадъците. Силната страна е отличителна 

компетенция, която дава сравнително предимство. 

Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на ресурси, умения 

и способности, които сериозно възпрепятстват Общината към постигане целите по 

управление на отпадъците, заложени в нормативната рамка. 

Възможностите представляват най-благоприятните елементи на външната среда. 

Това са благоприятни външни фактори, от които Общината се възползва или би могла да 

се възползва. 

Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те поставят най-

големи бариери пред настоящото или бъдещото състояние по отношение управлението на 

отпадъците. 
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Вътрешни фактори  Външни фактори 

Силни страни  Възможности 

 Разработване на Общинска програма 

за управление на отпадъците с цел решаване 

на съществуващи проблеми и фокусиране 

върху бъдещи действия за управление на 

отпадъците; 

 100 % обхващане на населението с 

организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване; 

 100 % задоволяване потребностите с 

необходимите съдове за смет; 

 Структурирана система за 

управление на отпадъците в Общината; 

 Добра събираемост на приходите от 

таксата за битови отпадъци; 

 Изградена е добра общинска система 

за събиране и извозване на битовите 

отпадъци. 

 Общината е сред общините, 

спазващи изискванията за депониране на 

битовите отпадъци. 

 Изготвени са проекти за закриване и 

рекултивация старите общински депа. 

 Изградено и пуснато в експлоатация  

„Регионално депо за неопасни и инертни 

отпадъци за Община Малко Търново“ – 

„Регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново“. 

 Общината има сключен договор с 

лицензирана фирма за  събиране, 

транспортиране  и третиране на опасни и 

производствени отпадъци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лостове 

на 

развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Провеждане на разяснителна 

кампания, предимно в училищата и 

детските градини, за повишаване на 

осведомеността по отношение на 

отпадъците; 

 Навлизане на частния сектор и 

публично-частни партньорства в 

дейността по управление на отпадъците; 

 Използване на финансовите 

инструменти на ЕС за решаване на 

проблемите, свързани с ефективното 

управление на отпадъците; 

 Актуализация на местната наредба 

в съответствие с нормативната уредба по 

управление на отпадъците; 

 Провеждане на кампании, 

свързани с местни инициативи; 

 Достигане на целите, заложени в 

ЗУО, по отношение управлението на 

отпадъците; 

 Изграждане на клетка за 

строителни отпадъци на регионалното 

депо. 

 Изграждане на инсталация за 

биоразградими и за биотпадъци. 

 Реализиране на проекти, свързани 

с раздаване на домашни компостери за 

оползотворяване на биоразградимите 

отпадъци. 
 

Слаби страни  Заплахи 

 Към момента няма назначен Еколог с 

нужната профисионална квалификация. 

 Няма създадена и поддържана  база 

данни за  количествата образувани и 

депонирани отпадъци от предишния 

програмен период. 

 На територията на община Малко 

Търново няма площадка за изкупуване на 

вторични суровини. 

 Няма реализирани поректи за 

минимизиране на биоразградимите битови 

 

 

Проблеми  

 

 

 

 

 Неизпълнение на нормативните 

задължения на Общината по отношение 

управлението на отпадъците и 

последващи санкции; 

 Промени в законодателната рамка. 

 Изчерпване на капацитета на 

регионално депо. 

 Недостатъчно рециклирани 

отпадъци. 
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Изключително важно е да се използват силните страни на общината, така че да не 

се пропуснат наличните възможности. Разработването на Общинска програма за 

управление на отпадъците с цел решаване на съществуващите проблеми и фокусиране 

върху бъдещи действия за управление на отпадъците ще бъде основание за 

регламентиране действията със строителните отпадъци на общинско ниво и реализиране 

на проекти, свързани с раздаване на домашни компостери за оползотворяване на 

биоразградимите отпадъци, доставка на шредер машина за преработка на зелените 

отпадъци и др.. Населението на общината е изцяло обхванато от системата за 

сметосъбиране и сметоизвозване, но към момента, след пускане в експлоатация на 

Регионалното депо и наложилата се промяна в начина на събиране на отпадъците от 12-те 

населени места на общината /без Малко Търново/, се оказа че количеството съдове за 

отпадъци /тип Бобър/ са недостатъчни. В тази връзка общината ще положи необходимите 

усилия за използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на най-наложащите 

проблеми, свързани с ефективното управление на отпадъците. В общината не е въведена 

система за разделно събиране на рециклируеми отпадъци. Необходимо е да бъдат 

предприети мерки за въвеждане на система за разделно събиране, тъй като така ще могже 

по-лесно да бъде изпълнено задължението за намаляне обема на депонирания отпадък. 

Във тази връзка е необходимо провеждането на сериозна разяснителна кампания 

предимно в училищата и детските градини за повишаване на осведомеността по 

отношение на отпадъците и ползите от разделното им събиране. 

Промените в законодателството са заплаха за реализацията на вижданията на 

Общината по отношение управлението на отпадъците. Друга заплаха представлява 

неизпълнението на нормативните задължения на Общината по отношение управлението 

на отпадъците и последващите санкции.  

С цел да се намалят заплахите трябва да се премахнат слабите страни. 

Възможностите са предпоставка за неутрализиране на слабите страни. Силните страни 

също могат да се използват, така че да се намалят заплахите. 

 

 

 

отпадъци  чрез фамилно компостиране. 

 В общината не е въведена система за 

разделно събиране на рециклируеми 

отпадъци. 
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4.Цели и приоритети 

4.1. Стратегически и оперативни цели 

Определянето на целите при изготвянето на Общинската програма за управление 

на отпадъците е най-важното и значимо събитие, чрез което се определя политиката и 

рамката на управление на отпадъците в общината. 

Чрез определянето на целите се определят и конкретните методи и мерки, чрез 

които да се изпълни програмата, както и необходимите финансови, технически и човешки 

характеристики за това. 

В съответствие с изискванията на ЗУО целите на общинската програма за 

управление на отпадъците са взаимствани от Националния план за управление на 

отпадъците. 

Основните принципи, на които се основава програмата са: 

 Устойчиво развитие; 

 Принцип на предотвратяването; 

 Принцип на самодостатъчност и близост при управление на отпадъците; 

 Йерархия при управление на отпадъците; 

 Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи; 

 Пълна отговорност на замърсителите; 

 Интегрирано управление на отпадъците. 

 

Изготвеният SWOT анализ, както и заложените стратегически цели в НПУО 2014-

2020 г. са основа за формулирането на стратегическите и оперативни цели при 

управлението на отпадъците в община Малко Търново: 

 Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на 

отпадъците. 

 Оперативна цел 1: Предотвратяване образуването на отпадъци и 

насърчаване на повторното им използване. 

 Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните 

и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от 

съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да 

намали риска за населението и околната среда. 

 Оперативна цел 1: Достигане количествените цели и изискванията за 

повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия 

и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други 

източници. 
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 Оперативна цел 2: Изпълнение на целите за рециклиране и 

оползотворяване на МРО. 

 Оперативна цел 3: Достигане на целите и изискванията за биоразградимите 

отпадъци. 

 Оперативна цел 4: Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване 

на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради. 

 Оперативна цел 5: Намаляване на риска за околната среда от депата за 

отпадъци. 

 Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира 

чиста и безопасна околна среда. 

 Оперативна цел 1: Подобряване на капацитета на Общината по отношение 

управлението на отпадъците. 

 Оперативна цел 2: Подобряване качеството на информация, подпомагаща 

вземането на информирани управленски решения. 

 Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов 

фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците. 

 Оперативна цел 1: Постигане на обществена подкрепа за изпълнение на 

политиката по управление на отпадъците, с цел нейното успешно осъществяване. 

 

4.2. Алтернативи за постигане на целите 

 

Изборът на конкретни мерки и тяхната комбинация във времето представляват 

различни алтернативи за достигане на набелязаните цели. 

Алтернатива 1: Децентрализиран подход в управлението на отпадъците. 

Тази алтернатива гарантира достигане на целите, свързани с: 

 Рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло, 

чрез изградена инсталация за сепариране и/или предварително третиране на 

смесени отпадъци; 

 Закриване на три общински сметища, които не отговарят на нормативните 

изисквания; 

 Откриване на площадки за безвъзмездно предаване на различни отпадъци от 

населението на общината, които при липса на желание от частни инвеститори 

следва да се осъществяват от Общината; 

 Изготвяне на проект за  оползотворяване на биоотпадъците. 
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Алтернативата се основава на изграждането на децентрализирани инсталации на 

територията на община Малко Търново. Децентрализираните инсталации представляват 

общинско депо за неопасни битови отпадъци в съответствие с нормативните изисквания 

на територията на общината,включена клетка за строителни отпадъци, проектиране и 

изграждане на инсталация за оползотворяване на биоотпадъците и др., необходими за 

изпълнение ангажиментите на Общината, свързани със заложените в ЗУО цели. 

Алтернатива 2: Централизиран подход в управлението на отпадъците. 

Тази алтернатива също гарантира достигане на целите, свързани с: 

 Рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло, 

чрез изградена инсталация за сепариране и/или предварително третиране на смесени 

отпадъци; 

 Закриване на три общински депа, които не отговарят на нормативните 

изисквания; 

 Откриване на площадки за безвъзмездно предаване на опасни  и други 

отпадъци от населението; 

 Изготвяне на проект за  оползотворяване на биоотпадъците. 

Когато е налично регионално сдружение  разликата е, че целите се постигат чрез 

изграждането на централни инсталации на територията на общината, която е център. В 

случая РСУО е само за община Малко Търново и двете алтернативи се препокриват. 

  При регионални сдружения от няколко общини Алтернатива 1 има по-ниска 

стойност. Тази алтернатива се характеризира с по-ниски оперативни разходи, поради това, 

че инсталациите ще бъдат по-близо до източниците на генериране. Би възникнал проблем 

от това дали общината ще бъде в състояние за захранване на инсталациите и дали ще бъде 

оправдана тяхната експлоатация. 

От друга страна въпреки това, че инсталациите от Алтернатива 2 ще бъдат на по-

голямо разстояние от общината, разходите ще се делят между общините, участници в 

РСУО. Също така това гарантира постоянно захранване на инсталациите и тази 

алтернатива е икономически по-изгодна. Алтернатива 2 гарантира постигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, заложени в европейското и 

национално законодателство. 

В община Малко Търново централизираният и децентрализираният подход ще 

имат една и съща стойност. 
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В Програмата за управление на отпадъците са включени инвестиции за : 

 Изграждане на инсталация за компостиране и анаеробно разграждане на 

разделно събрани биоотпадъци и зелени отпадъци с капацитет, достатъчен за достигане на 

целите на биоотпадъците, като количествата биоотпадъци, третирани чрез домашно 

компостиране се считат като предотвратени, а не като оползотворени отпадъци; 

 Инвестиции за закриване  на старите депа в община Малко Търново; 

 Инвестиции в съдове за разделно събиране на биоотпадъци и зелени 

отпадъци, и транспортни средства за превоз на разделно им събране. 

 

5. План за действие с подпрограми с мерки за постигането им 

 

За да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите цели на 

общинската програма за управление на отпадъците, трябва да се изпълни определен набор 

от дейности. Дейностите за постигане на целите са обособени в подпрограми.  

Целите, избраната алтернатива за тяхното постигане и подпрограмите са 

систематизирани по следния начин: 

Стратегическа цел Подпрограма 

Стратегическа цел 1: Намаляване на 

вредното въздействие на отпадъците. 

Подпрограма за предотвратяване 

образуването на отпадъци в община 

Малко Търново. 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на 

количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци, чрез създаване 

на условия за изграждане на мрежа от 

съоръжения за третиране на цялото 

количество генерирани отпадъци, което да 

намали риска за населението и околната 

среда. 

Подпрограма за разделно събиране и 

достигане целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на 

битовите отпадъци от хартия, метали, 

пластмаса и стъкло. 

 

Подпрограма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на МРО. 

Подпрограма за разделно събиране и 

достигане на целите за биоразградимите 

битови отпадъци, в т.ч. и биоотпадъците. 
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Стратегическа цел Подпрограма 

Подпрограма за изпълнение на 

изискванията и целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци. 

Подпрограма за предотвратяване и 

намаляване на риска от депонирани 

отпадъци. 

Стратегическа цел 3: Управление на 

отпадъците, което гарантира чиста и 

безопасна околна среда. 

 

Подпрограма за информационно 

осигуряване, подпомагащо вземането на 

информирани управленски решения, 

запазване и подобряване на 

административния капацитет на 

Общината. 

Стратегическа цел 4: Превръщане на 

обществеността в ключов фактор при 

прилагане йерархията на управление на 

отпадъците. 

Подпрограма за прилагане на 

разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите за 

управление на отпадъците. 

 

5.1.  Подпрограма с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци в община 

Малко Търново. 

5.1.1. Въведение и основни положения 

Рамковата директива за отпадъците задължава страните членки да разработят 

програми за предотвратяване на образуването на отпадъци до 2014 г, които да се отразят 

според вида мерки и в програмите за управление на отпадъците на регионално и местно 

ниво. В съответствие с транспонираните текстове в ЗУО и Националната програма за 

предотвратяване на образуването на отпадъци, която е разработена като самостоятелна 

програма, но като част от НПУО 2014-2020 г., Подпрограмата за предотвратяване 

образуването на отпадъци на територията на община Малко Търново съдържа: 

- Определяне на мястото на предотвратяване образуването на отпадъци в 

йерархията за управление на отпадъците; 

- Цел на Подпрограмата за предотвратяване образуването на отпадъци; 
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- Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване образуването на 

отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки и предложение за 

индикатори за мерките; 

- План за действие към Подпрограмата за предотвратяване образуването на 

отпадъци. 

Настоящата подпрограма е изготвена съобразно изискванията за съответствие на 

структурата и съдържанието с Националната програма за предотвратяване образуването 

на отпадъци. 

Идеята за предотвратяване образуването на отпадъци навлиза в нашата страна, 

спазвайки изискванията на европейското законодателство. В община Малко Търново, 

както и в други населени места, има твърде много изхвърлени вещи, които все още имат 

някаква стойност, било то парична или като ресурс за нещо друго. Предотвратяването на 

отпадъците би могло да донесе изключително много икономически, финансови и 

екологични ползи първо за общината, а и за страната. 

Това е причината настоящата подпрограма да подпомогне Общината в 

стимулирането на всички организации, домакинства и бизнеса да се замислят какво 

изхвърлят. 

 

5.1.2. Определяне на мястото на предотвратяване образуването на отпадъци в 

йерархията за управление на отпадъците 

Според ЗУО (§1, т. 17 от ДР), „отпадък“ е всяко вещество или предмет, от който 

притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се 

освободи. Съгласно Директива 2008/98/ЕО, под предотвратяване образуването на 

отпадъци трябва да се разбира: 

„Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане 

отпадък, с което се намалява: 

 количеството отпадъци, включително чрез повторна употреба на 

продуктите или жизнения им цикъл; 

 вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве; или 

 съдържанието на вредни вещества в материалите или продуктите. 
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Предотвратяването образуването на отпадъци има най-висок приоритет в 

йерархията за управление на отпадъците. 

                  

 

Предотвратяването образуването на отпадъци означава да не възникват отпадъци, 

тъй като веднъж възникнал отпадъкът не изчезва, а само се променя като вещество чрез 

депонирането, изгарянето, рециклирането. Различните начини за третиране на отпадъците 

винаги са свързани с натоварване на околната среда. Дори и чрез най-съвременните 

технологии при изгарянето възникват емисии и/или остатъчни вещества, които трябва да 

се складират. Всяко депониране е намеса в природата, като при това не могат изцяло да се 

изключат вредни въздействия върху околната среда. В най-добрия случай отпадъците се 

оползотворяват, като дори и в този случай възникват натоварвания, поради употребата на 

енергия и вода. Поради това най-адекватното противодействие на проблемите с 

отпадъците са действията преди образуването на отпадъци, а именно предотвратяването 

на тяхното образуване. 

 

5.1.3. Цел на подпрограмата за предотвратяване образуването на отпадъци 

Мотото на Националната програма за предотвратяване образуването на отпадъци е: 

„Най-полезният отпадък е този, който въобще не е възникнал“. Благосъстояние при по-

малко използване на ресурси и по-малко отпадъци е не само възможно, а задължително. 

Отпадъците от една страна се образуват от използването на ресурси или продукти, а от 
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друга – те имат негативни ефекти върху околната среда в резултат на тяхното 

преработване или обезвреждане. Всеки потребител може да ограничи купуването на 

стоки, които водят до образуване на отпадъци и по този начин да въздейства на 

производителите да намалят производството на такива стоки. 

Както стратегическата цел, така и оперативните цели за предотвратяване 

образуването на отпадъци са формулирани ясно в РДО и в ЗУО. Целите са следните: 

Стратегическа цел: „Прекъсване на връзката между икономическия растеж и 

свързаното с това вредно влияние върху човека и околната среда в резултат на 

образуването на отпадъци“ 

 Оперативни цели: 

 „Намаляване на количеството на отпадъците“; 

 „Намаляване на вредното въздействие на отпадъците“; 

 „Намаляване на съдържанието на вредни вещества в материалите и 

продуктите“.  

Стратегическата цел на програмата за управление на отпадъците на територията на 

община Малко Търново, свързана с подпрограмата за предотвратяване образуването на 

отпадъци е: „Намаляване на вредното въздействие на отпадъците“. Оперативната цел 

към тази стратегическа цел е: „Предотвратяване образуването на отпадъци и 

насърчаване на повторното им използване.“ 

На национално ниво, както е посочено в Националната програма за 

предотвратяване образуването на отпадъци, България е страна със сравнително добри 

тенденции през последните години за намаляване на генерираните отпадъци на жител, но 

отстъпва сериозно в показателя депонирани битови отпадъци. Анализът на количествата 

генерирани битови отпадъци в община Малко Търново също показва спад на 

генерираните битови отпадъци на жител през последните години. 

Делът на рециклиране на отпадъците средно за общината  от хартия и картон, 

метали, пластмаса и стъкло е 37,68 %.  На територията на община Малко Търново не е 

въведена практика за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци и 

отпадъци от опаковки. Отпадъците от хартия, картон, пластмаса се сепарират на 

регионалното депо преди депониране. 
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5.1.4 Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване на 

образуването на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи 

мерки и предложение за индикатори за мерките 

По-долу са представени някои от примерните мерки за предотвратяване 

образуването на отпадъци от Приложение № 4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО, които са 

съотносими към община Малко Търново: 

Мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването на 

отпадъци: 

 Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти за 

насърчаване ефикасното използване на ресурсите. 

В изпълнение на тази мярка Община Малко Търново в момента разработва Програма за 

управление на отпадъците на територията на община Малко Търново. Текущи индикатори 

по тази мярка следва да бъдат брой изпълнени мерки от програмата. Целеви индикатор е 

през 2020 г. стойността на показателя „образувани битови отпадъци“ на жител да бъде по-

ниска от предходните години. 

Това, което трябва да се направи възможно най-скоро е актуализиране на 

общинската наредба за управление на отпадъците в съответствие със ЗУО. Индикатор по 

тази мярка следва да бъде актуализирана общинска нормативна уредба по отношение 

управлението на отпадъци. 

Препоръчително за общината е да изгради инсталация за компостиране на 

биоразградими и зелени биотпадъци на територията на депото. 

Законът за управление на отпадъците поставя следното изискване: 

 най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат количеството 

депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на 

същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.  

 

 Използване на доброволни споразумения, експертни групи на потребители/ 

производители или секторни преговори с оглед на това съответните 

предприятия или промишлени сектори да съставят свои собствени планове и 

цели за предотвратяване образуването на отпадъци или да внесат корекции в 

продукти или опаковки, от които се получава голямо количество отпадъци. 

Доброволните споразумения могат да бъдат между общината и представители на 

бизнеса (напр. представители на търговски вериги на хранителни стоки относно 

третирането на храни с почти изтекъл срок на годност или продажба на стоки в насипно 
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състояние). Оптимизирането на използването на храни с почти изтекъл срок на годност от 

търговските вериги може да бъде предмет на подпомагане на социално слаби слоеве от 

населението. Предимство на доброволните споразумения е, че резултатът е желан и от 

двете страни. Тези споразумения са подходящи за дейности, за които е трудно или 

нецелесъобразно да се регулират със закон.  

Броят сключени споразумения между общината и бизнеса ще бъдат текущ 

индикатор за изпълнение на мярката, а целевият индикатор е намаляване количеството 

генерирани отпадъци от търговските вериги. 

 Насърчаване на надеждни системи за екологично управление, включително 

EMAS и ISO 14001. 

 

Организациите, които прилагат EMAS, автоматично отговарят и на ISO 14001. В 

тези организации могат по-лесно да се идентифицират причините за възникване на 

отпадъците, разходите за тяхното третиране и мерките за ПО. Положителното на тази 

мярка е, че не само води до намаляване на отпадъците, но и гарантира дългосрочно 

изпълнение и мониторинг на този ефект. 

Препоръчително за Община Малко Търново е да включи регистриране по EMAS 

или сертифициране по ISO като критерий за допустимост при обществените поръчки. 

Броят сертифицирани организации и броят на обществените поръчки, включили 

този критерии ще бъдат ключовите индикатори. 

Мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба: 

 Използване на икономически инструменти като стимули за „чисти покупки“ 

или въвеждане на задължително заплащане от потребителите за определен 

продукт или елемент за опаковка, които иначе биха се предоставяли 

безплатно. 

Много важен аспект към тази мярка е изчисляването на ТБО да е максимално близо 

до принципа „замърсителят плаща“. Препоръчително е ТБО да се изчислява на база 

действително изхвърлено количество – населените места от общината са малки с 

предимно еднофамилни жилищни сгради, където контейнерите с отпадъци ясно могат да 

бъдат отредени на едно домакинство. 

Целевият индикатор към тази мярка е през 2020 г. ТБО да отговаря на 

действителното количество изхвърлени отпадъци. 
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 Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация, 

насочена към широката общественост като цяло или към специфични групи 

от потребители. 

Тази мярка се свързва с провеждането на информационни кампании (най-вече в 

училищата и детските градини, напр. под формата на сценки или игри) и мероприятия за 

обучение. Популяризирането на различни практически действия, водещи до ПОО, може 

да се извършва чрез съответни кампании в средствата за масова информация, рекламни 

брошури и пр. Целта на тези кампании е потребителят да бъде в състояние да взема 

информирано решение относно ПОО при пазаруване или при извършване на ежедневните 

дейности в домакинството. 

Ежегодно Община Малко Търново провежда кампании чрез съобщения на 

информационни табла и търговски обекти, относно опазване на околната среда, 

организиране на еко-инициативи и други. В тези кампании би могла да бъде включена и 

информация за предотвратяване образуването на отпадъци. 

Броят реализирани проекти ще бъде текущ индикатор на мярката, а целевият 

индикатор е до 2020 г. да бъде проведена поне една регионална информационна кампания, 

конкретно за ПОО. 

Друга мярка би могла да бъде създаването от Община Малко Търново на публичен 

регистър, в който да се предоставя достъпна за гражданите информация относно 

предоставяните услуги за поправки и ремонт, водещи до удължаване живота на 

продуктите и съответно до ПОО. Фирмите, предоставящи съответните услуги биха могли 

да партнират на Общината. 

 Насърчаване на повторна употреба и/или поправка на подходящи изхвърлени 

продукти или техните компоненти чрез използването на образователни, 

икономически, логистични или други мерки, като например създаване или 

подкрепа на акредитирани центрове и мрежи за поправка и повторна 

употреба, най-вече в гъсто населените райони. 

Повторната употреба е един от най-ефективните начини за предотвратяване 

образуването на отпадъци. Чрез тези действия се удължава жизнения цикъл на продуктите 

и това води до намаляване на отпадъците по цялата верига – производство, доставка и 

търговия. 

Препоръчителна мярка е насърчаването за използване на прибори за многократна 

употреба, вместо за еднократна при организиране на публични мероприятия. Мярката би 

могла да бъде приложима, например ако на публични мероприятия всеки гост носи със 

себе си собствен комплект съдове за многократна упортреба. Целта е да се сведе до 
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минимум употребата на прибори за еднократна употреба. Текущ индикатор ще бъде броят 

проведени мероприятия съгласно мярката. 

Община Малко Търново би могла да подпомогне организационно ремонтни 

центрове за електроуреди, дрехи, обувки, мебели и др. например чрез предоставяне на 

общински помещения за извършване на такава дейност. Особено важно е да се води 

статистика за извършените услуги, за да може да се изчисли количеството спестени 

отпадъци, да може да се измери успехът на мярката. Текущ индикатор се явява броят на 

извършените услуги. 

Друга мярка, която може да се инициира от Общината е кампания за даряване на 

стари дрехи на социално слабите слоеве от населението. Текущ индикатор ще бъде 

количеството дарени дрехи на година. Целта е през 2020 г. количеството депонирани 

дрехи да бъде по-ниско в сравнение с депонираните през 2015 г. 

Мерките за предотвратяване образуването на отпадъци не би трябвало да са 

препоръчителни, ако не водят до общо намаляване на вредното влияние върху околната 

среда и човешкото здраве. Такъв случай ще има например, ако продължаващото 

използване на стари уреди, сравнено с използването на един или повече нови уреди, не 

води до спестяване на потреблението на енергия. Подобен пример е и ако по-обемни 

продукти се заменят с по-малки, с цел намаляване на количеството отпадъци, но тези по-

малки по обем продукти съдържат повече вредни за човека и околната среда вещества. 

В Таблица 5.1-1 е представен план за действие към подпрограмата за 

предотвратяване образуването на отпадъци на територията на Община Малко Търново. 
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Таблица 5.1-1 План за действие към Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци в Община Малко Търново 

Стратегичес

ка цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 
Бюджет 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 

н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Стратегичес

ка цел 1: 

Намаляване 

на вредното 

въздействие 

на 

отпадъците.  

Оперативна 

цел 1: 

Предотвратява

не 

образуването 

на отпадъци и 

насърчаване на 

повторното им 

използване. 

 

   

 Стойност на 

показателя 

„образувани 

битови 

отпадъци на 

жител“. 

През 2020 г. 

стойността на 

показателя 

„образувани 

битови 

отпадъци на 

жител“ е по-

ниска от 

стойността на 

показателя 

през 2011 г.  

  

 

 

 

 

 

 

Изпълнение на 

мерките за ПО от 

Програмата за 

управление на 

отпадъците на 

община Малко 

Търново. 

 

О
б
щ

и
н

ск
и

 б
ю

д
ж

ет
 

2
0

2
0

  
г.

 

Мерките за ПО 

от Програмата 

за управление 

на отпадъците 

на община 

Малко Търново 

са изпълнени. 

Брой 

изпълнени 

мерки за ПО от 

Програмата за 

управление на 

отпадъците на 

община Малко 

Търново. 

Стойност на 

показателя 

„образувани 

битови 

отпадъци на 

жител“. 

През 2020 г. 

стойността на 

показателя 

„образувани 

битови 

отпадъци на 

жител“ е по-

ниска от 

стойността на 

показателя 

през 2011 г. 

Община 

Малко 

Търново 

Домакинства, 

Бизнес, 

Институции 
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Стратегичес

ка цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 
Бюджет 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 

н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Намаляване на 

отпадъците от 

хартия и други 

офис консумативи 

чрез въвеждане на 

„електронно 

управление“. 

  

2
0

2
0

 г
. 

Реализирано 

електронно 

управление. 

Брой 

институции, 

въвели 

електронни 

услуги, водещи 

до 

намаляването 

на отпадъците 

от хартия и 

други офис 

консумативи. 

Предотвратени 

10 % отпадъци 

от офис хартия 

и съпътстващи 

консумативи. 

Община 

Малко 

Търново 

Институции 

Доброволни 

споразумения 

между Общината 

и представители 

на бизнеса 

относно 

оптимизиране  

използването на 

храни с почти 

изтекъл срок на 

годност от 

търговските 

вериги с цел 

подпомагане на 

социално слаби 

слоеве от 

населението. 

 

О
б

щ
и

н
ск

и
 б

ю
д

ж
ет

, 

б
и

зн
ес

а.
 

2
0

1
5
-2

0
2

0
 г

. 

Оптимизирано 

използване на 

храни с почти 

изтекъл срок на 

годност, 

благотворителн

ост и 

предотвратяван

е образуването 

на отпадъци. 

Брой сключени 

споразумения 

между 

Общината и 

бизнеса. 

Намаляване 

количеството 

на генерирани 

отпадъци от 

търговските 

вериги. 

Община 

Малко 

Търново 

Бизнес 

(представители 

на търговски 

вериги) 
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Стратегичес

ка цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 
Бюджет 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 

н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Интегриране на 

регистрация или 

сертифициране по 

ISO или 

еквивалент като 

критерий за 

допустимост при 

обществените 

поръчки. 

 

О
б

щ
и

н
ск

и
 б

ю
д

ж
ет

 

2
0

2
0

 г
. 

Нарастване 

броя на 

организациите, 

работещи с 

въведени 

системи за 

управление. 

Брой 

сертифицирани 

организации, 

брой 

обществени 

поръчки с 

включен такъв 

критерий. 

Всички 

обществени 

поръчки, 

чийто 

възложител е 

Община 

Малко 

Търново 

включват 

регистрация 

или 

сертифициран

е по ISO или 

еквивалент 

като критерий 

за 

допустимост 

при 

обществените 

поръчки. 

Община 

Малко 

Търново 

Организации 

ТБО да се 

изчислява на база 

действително 

изхвърлено 

количество. 

 

О
б

щ
и

н
ск

и
 б

ю
д

ж
ет

 

2
0

2
0

 г
. 

По-малко 

генерирани 

отпадъци в 

следствие на 

ангажираност 

на 

домакинствата, 

заплащащи 

ТБО на базата 

на 

действително 

изхвърлени 

отпадъци. 

Размер на ТБО 

и начин на 

изчисление. 

През 2020 г. 

ТБО отговаря 

на 

действителнот

о изхвърлено 

количество 

отпадъци. 

Община 

Малко 

Търново 

Домакинствата 
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Стратегичес

ка цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 
Бюджет 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 

н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Създаване от 

Община Малко 

Търново на 

публичен 

регистър, в който 

да се предоставя 

достъпна за 

гражданите 

информация 

относно 

предоставяните 

услуги за 

поправки и 

ремонт, водещи 

до удължаване на 

живота на 

продуктите 

съответно до 

ПОО. 

  

2
0

1
7

 г
. 

Популяризиран

е на услугите 

по поправка и 

ремонт, водещи 

до удължаване 

живота на 

продуктите. 

Създаден 

публичен 

регистър. 

Публичен 

интерес към 

услугите, 

водещи до 

удължаване 

живота на 

продуктите. 

Община 

Малко 

Търново 

Фирми, 

предоставящи 

съответните 

услуги 

Насърчаване за 

използване на 

прибори за 

многократна 

употреба, вместо 

за еднократна при 

организиране на 

публични 

мероприятия. 

  

2
0

1
5
-2

0
2

0
 г

. 
Сведена до 

минимум 

употреба на 

прибори за 

еднократна 

употреба. 

Брой публични 

мероприятия, 

проведени с 

използване на 

прибори за 

многократна 

употреба. 

През 2020 г. не 

се използват 

прибори за 

еднократна 

употреба при 

организиране 

на публични 

мероприятия. 

Община 

Малко 

Търново 

- 
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Стратегичес

ка цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 
Бюджет 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 

н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Благотворителни 

кампании за 

даряване на стари 

дрехи. 

  

2
0

2
0

 г
. 

Повторна 

употреба на 

дрехи, по-

малко 

отпадъци от 

текстил. 

Количество 

дарени дрехи 

на година. 

През 2020 г. 

количеството 

на депонирани 

дрехи е 

намаляло. 

Община 

Малко 

Търново 

Местните 

жители 
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5.2.  Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане целите за 

подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от 

хартия, метали, пластмаса и стъкло  

Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 

води до минимизиране на количествата на рециклируемите отпадъци в общия 

поток на отпадъците, постъпващи на депо. 

Законът за управление на отпадъците поставя следните количествени цели 

за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 

включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат 

общините, в срокове и количества, както следва: 

1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло;  

2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло;  

3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло. 

 

Тези цели трябва да се изпълняват от община Малко Търново. През 

програмния период не се предвижда промяна в посочените параметри.  

За постигането на целите е изключително важна ясно определената 

отговорност на общината за управление на битовите отпадъци, включително 

поставените цели за рециклиране. 

България е сред страните членки на ЕС с близко до средното ниво на 

рециклиране през последните години. 

Общината извършва сепариране на битовия отпадък и предава за 

оползотворяване отделената рециклируема фракция от хартия, картон, пластмаса, 

метал стъкло и други. 

Подрограмата обхваща следната мярка: 

 Поддържане на годишен регистър от Общината за точното 

количество предадени за рециклиране и оползотворяване отпадъци. 

 Сключване  (продължаване) на договор с организация по 

ополозтворяване, която да продължи разделното събиране на отпадъците от 

опаковки с цел оползотворяването им. 

В програмата са включени неинвестиционни мерки за:   
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 Създаване на механизми за по-добра координация между общината и 

организациите по оползотворяване на масово разпространените отпадъци, които да 

бъдат включени в договорите с тези организации. 

 Разработване на общински наредби със специални разпоредби и 

изисквания за разделно събиране и предаване на отпадъците от стопански, 

търговски, административни и учебни заведения. 

 Разработване на правила за функциониране и ползване от граждани и 

фирми на общинските площадки за предаване на разделно събраните отпадъци. 

 

Реализацията на настоящата подпрограма насърчава разделното събиране 

като същевременно гарантира достигането на целите на Общината в тази област, 

произтичащи от ЗУО. Резултатът ще бъде намаляване изземването на суровини от 

природата и намаляване замърсяването на околната среда, също и удължаване 

експлоатационния срок на регионалното депо, което предстои да бъде създадено.  

В следващата Таблица 5.2-1 е представен План за действие към настоящата 

подпрограма.
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Таблица 5.2-1 План за действие към Подпрограма за разделно събиране и достигане целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло 

 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 
Бюджет 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Стратегическа 

цел 2: 
Увеличаване на 

количествата 

на 

рециклираните 

и 

оползотворени 

отпадъци, чрез 

създаване на 

условия за 

изграждане на 

мрежа от 

съоръжения за 

третиране на 

цялото 

количество 

генерирани 

отпадъци, 

което да 

намали риска 

за населението 

и околната 

среда. 

Оперативна 

цел 1: 

Достигане 

количествените 

цели и 

изискванията 

за повторна 

употреба и 

рециклиране на 

отпадъчни 

материали, 

включващи 

най-малко 

хартия и 

картон, метал, 

пластмаса и 

стъкло от 

домакинствата 

и подобни 

отпадъци от 

     2016 г. – 

минимум 25% от 

общото тегло на 

отпадъците от 

хартия, картон, 

пластмаси, 

метали и стъкло 

са подготвени за 

повторна 

употреба и 

рециклиране; 

2018 г. – 

минимум 40% % 

от общото тегло 

на отпадъците от 

хартия, картон, 

пластмаси, 

метали и стъкло 

са подготвени за 

повторна 

употреба и 

рециклиране. 

2020 г. – 

минимум 50% 

от общото тегло 

на отпадъците 

от хартия, 

картон, 

пластмаси, 

метали и стъкло 

са подготвени за 

повторна 

употреба и 

рециклиране. 

 

  

Поддържане на 

годишен 
 Общински 

бюджет 

2015 

г. 

Актуална и 

достъпна 

Създаден 

регистър от 

Създаден 

регистър от 

Община 

Малко 

Частна фирма 
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Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 
Бюджет 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

други 

източници. 

 

регистър от 

Общината за 

точното 

количество 

предадени за 

рециклиране и 

оползотворяване 

отпадъци. 

информация за 

количеството 

предадени за 

рециклиране и 

оползотворяване 

отпадъци. 

Общината за 

точното 

количество 

предадени за 

рециклиране и 

оползотворяване 

отпадъци. 

Общината за 

точното 

количество 

предадени за 

рециклиране и 

оползотворяване 

отпадъци. 

Търново 

Създаване на 

механизми за по-

добра 

координация 

между общината 

и организациите 

по 

оползотворяване 

на масово 

разпространените 

отпадъци, които 

да бъдат 

включени в 

договорите с тези 

организации; 

  

2
0

1
5

 –
 2

0
2

0
 г

. 

Повишаване на 

количеството на 

разделно 

събраните 

отпадъци от 

опаковки 

Договор със 

съответните 

клаузи 

1. до 1 януари 

2016 г. - най-

малко 25 на сто 

от общото им 

тегло;  

2. до 1 януари 

2018 г. - най-

малко 40 на сто 

от общото им 

тегло;  

3. до 1 януари 

2020 г. - най-

малко 50 на сто 

от общото им 

тегло. 

Община 

Малко 

Търново 

Организация по 

ополозтворяване 

на отпадъци от 

опаковки 

Разработване на   

2
0

1
6

 

г.
 Повишаване на Разработена 1. до 1 януари Община  
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Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 
Бюджет 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

общински 

наредби със 

специални 

разпоредби и 

изисквания за 

разделно 

събиране и 

предаване на 

отпадъците от 

стопански, 

търговски, 

административни 

и учебни 

заведения; 

количеството на 

разделно 

събраните 

отпадъци от 

опаковки 

наредба/наредби 2016 г. - най-

малко 25 на сто 

от общото им 

тегло;  

2. до 1 януари 

2018 г. - най-

малко 40 на сто 

от общото им 

тегло;  

3. до 1 януари 

2020 г. - най-

малко 50 на сто 

от общото им 

тегло. 

Малко 

Търново 

Разработване на 

правила за 

функциониране и 

ползване от 

граждани и 

фирми на 

общинските 

площадки за 

предаване на 

  
2

0
1

5
 –

 2
0

2
0

 г
. 

Повишаване на 

количеството на 

разделно 

събраните 

отпадъци от 

опаковки 

Разработени и 

утвърдени от 

Община Малко 

Търново правила 

за работа на 

общинските 

площадки за 

предаване на 

разделно 

1. до 1 януари 

2016 г. - най-

малко 25 на сто 

от общото им 

тегло;  

2. до 1 януари 

2018 г. - най-

малко 40 на сто 

от общото им 

Община 

Малко 

Търново 
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Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 
Бюджет 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

разделно 

събраните 

отпадъци; 

събраните 

отпадъци; 

тегло;  

3. до 1 януари 

2020 г. - най-

малко 50 на сто 

от общото им 

тегло. 
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5.3.  Подпрограма с мерки за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на МРО 

Съгласно ЗУО „масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се образуват 

след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и 

поради своите характеристики изискват специално управление. 

Целите за оползотворяване и рециклиране на шестте групи масово разпространени 

отпадъци: 

 Отпадъци от опаковки; 

 ИУМПС; 

 ИУЕЕО; 

 Отпадъчни масла и нефтропродукти; 

 Отпадъци от батерии и акумулатори; 

 Отпадъци от гуми; 

се изпълняват чрез въведени схеми за разширена отговорност на производителя. 

Пряко отношение към изпълнение на настоящата подпрограма имат мерки, 

свързани с: 

 Осъществяване на информационни кампании за насърчаване на населението да 

събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за МРО; 

 Засилване на контрола от страна на общинската администрация с цел 

ограничаване и свеждане до минимум на незаконното събиране, съхраняване и 

разкомплектоване на ИУМПС; 

 Засилване на контрола и мерките за ограничаване на нерегламентирано изгаряне 

на отпадъци; 

 Информиране на населението за наличните площадки и съдове за предаване  на 

излезли от употреба батерии и акумулатори. 

 Регламентиране на места за смяна на отработени масла и информиране на 

обществеността за това. 

 

В следващата Таблица 5.3-1 е представен план за действие към настоящата подпрограма.  
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Таблица 5.3-1 План за действие към Подпрограма с мерки за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

МРО 

 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 

Б
ю

д
ж

ет
 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Стратегическа 

цел 2: 
Увеличаване на 

количествата на 

рециклираните и 

оползотворени 

отпадъци, чрез 

създаване на 

условия за 

изграждане на 

мрежа от 

съоръжения за 

третиране на 

Оперативна 

цел 2: 

Изпълнение на 

целите за 

рециклиране и 

оползотворява

не на МРО. 

Осъществяване 

на 

информациони 

кампании за 

насърчаване на 

населението да 

събира 

разделно 

отпадъците и за 

активно 

предоставяне 

на информация 

за МРО. 

  

  
  

  
  

  
 О

б
щ

и
н

с
к
и

 б
ю

д
ж

ет
 

2
0

1
5
-2

0
2

0
 г

. 

Населението от 

общината е 

информирано 

относно МРО и 

начините за 

тяхното 

разделно 

събиране. 

Брой 

проведени 

информацион

ни кампании, 

съгласно 

мярката. 

До 2020 г. са 

проведени 

минимум 3 

информацион

ни кампании, 

съгласно 

мярката. 

Община  

Малко 

Търново 

Медии, 

съответните 

организации 
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Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 

Б
ю

д
ж

ет
 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

цялото 

количество 

генерирани 

отпадъци, което 

да намали риска 

за населението и 

околната среда. 

Засилване на 

контрола от 

страна на 

общинската 

администрация 

с цел 

ограничаване и 

свеждане до 

минимум на 

незаконното 

събиране, 

съхраняване и 

разкомплектова

не на ИУМПС. 

 

О
б

щ
и

н
ск

и
 б

ю
д

ж
е
 

2
0

1
5
-2

0
2

0
 г

. 

Незаконното 

събиране, 

съхраняване и 

разкомплектова

не на ИУМПС 

е сведено до 

минимум. 

Брой 

наложени 

санкции. 

През 2020 г. 

общинската 

администраци

я контролира 

незаконното 

събиране, 

съхраняване и 

разкомплектов

ане на 

ИУМПС. 

Община  

Малко 

Търново 

Организации по 

оплзотворяване 

Разширяване на 

обхвата на 

системите за 

събиране на 

НУБА чрез 

осигуряване на 

места и съдове 

за събиране в 

населени места, 

в които няма 

такива. 

 
О

р
га

н
и

за
ц

и
и

 п
о

 

о
п

л
зо

тв
о

р
я
в
а
н

е
 

2
0

1
5
-2

0
2

0
 г

. 

Обхватът на 

системите за 

събиране на 

НУБА на 

територията на 

общината е 

разширен. 

Брой 

населени 

места с 

разположени 

съдове за 

събиране на 

НУБА. 

През 2020 г. 

във всички 

населени 

места от 

територията 

на общината 

са 

разположени 

съдове за 

разделно 

събиране на 

НУБА. 

Община  

Малко 

Търново 

Организации по 

оползотворяване 
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Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 

Б
ю

д
ж

ет
 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Запазване и 

при 

необходимост 

актуализиране 

на договорните 

отношения на 

Общината с 

организация по 

събиране на 

НУБА. 

 

 

 

 

2
0

1
5
-2

0
2

0
 г

. 

Наличен 

договор между 

Община  

Малко Търново 

и организация 

по събиране на 

НУБА. 

Сключен 

договор. 

Сключен 

договор. 

Община  

Малко 

Търново 

„Мит и ко” 

ЕООД, 

„Трансинс 

технорециклира

ща компания” 

АД 

 

Засилване на 

контрола и 

мерките за 

ограничаване 

на 

нерегламентира

но изгаряне на 

отпадъци. 

 

О
б

щ
и

н
ск

и
 б

ю
д

ж
е
 

2
0

1
5
-2

0
2

0
 г

. 

На територията 

на общината не 

е налице 

нерегламентира

но изгаряне на 

отпадъци. 

Брой  

наложени 

санкции за 

нерегламенти

рано изгаряне 

на отпадъци. 

На 

територията 

на общината 

не е налице 

нерегламентир

ано изгаряне 

на отпадъци. 

Община  

Малко 

Търново 

- 
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Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 

Б
ю

д
ж

ет
 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Информиране 

на населението 

за наличните 

площадки и 

съдове за 

предаване  на 

излезли от 

употреба 

батерии и 

акумулатори. 

 

О
б

щ
и

н
ск

и
 б

ю
д

ж
е
 

2
0

1
5
-2

0
2

0
 г

. 

Населението от 

територията на 

общината е 

информирано 

относно 

местоположени

ето на 

пунктовете за 

събиране на 

излезли от 

употреба 

батерии, както 

и реда за 

тяхното 

предаване. 

Брой 

проведени 

информацион

ни кампании. 

До 2020 г. 

проведени 

минимум 3 

информацион

ни кампании, 

съгласно 

мярката. 

Община  

Малко 

Търново  

Медии, 

съответните 

организации 
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5.4. Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за 

биоразградимите битови отпадъци, в т.ч. и биоотпадъците  

 

Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домовете, домашните 

стопанства  и офисите, се състоят от органични или биоразградими компоненти, които се 

разграждат по естествен път. Основните биоразградими компоненти на битовите 

отпадъци, образувани от домакинствата и от търговските обекти са: хартия, картон, 

хранителни отпадъци и зелени отпадъци от парковете, общински и частни градини. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биоотпадъците са биоразградими отпадъци от паркове и градини, хранителни и 

кухненски отпадъци от домакинствата, ресторанитите, заведенията за обществено 

хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от хранително-

преработвателните предприятия. Те се разделят на два основни потока: зелени отпадъци 

от паркове и градини, които съдържат около 50-60 % влага и повече дървесина и 

кухненски отпадъци, при които съдържанието на влага достига до 80 %. В биоотпадъците 

не се включват остатъци от горскостопанска или селскостопанска дейност, естествени 

торове, утайки от отпадъчни води или други биоразградими отпадъци като естествен 

текстил, хартия или обработена дървесина. 

 

Законът за управление на отпадъците поставя следното изискване: 

 най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат количеството 

депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на 

същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.  

През последните години в България се наблюдава подобрение по показателя 

компостирани битови отпадъци на жител, но голямото изоставане спрямо 

средноевропейските показатели все още не е преодоляно. Причините се коренят в 

недостатъчния брой съоръжения за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на 

биоразградимите битови отпадъци.  
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По-голямата част от битовите отпадъци от домакинствата в община Малко 

Търново  са биоразградими. Основната част от тези отпадъци постъпват за депониране. 

Депонирането обаче е свързано със сериозни рискове за околната среда като емисии на 

парникови газове и замърсяване на почвите и подземните води. То отнема ценни ресурси 

(компост, енергия) от икономическия и природен кръговрат. В някои от домакинствата се 

използват като храна за животни или се изгарят. Дейностите компостиране и 

предварително третиране все още не са застъпени в общината.  

 

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, приета през месец декември 

2013 г. задължава кметовете на общини във всеки от регионите за управление на 

отпадъци по чл. 49, ал. 9 на ЗУО да постигнат следните цели за разделно събиране и 

оползотворяване на битовите биоотпадъци: 

 до 31 декември 2016 г. – не по-малко от 25 на 100 от количеството на 

битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г. 

 до 31 декември 2020 г. – не по-малко от 50 на сто от количеството на 

битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г. 

 до 31 декември 2025 г. – не по-малко от 70 на сто от количеството на 

битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г. 

 

Въведени са икономически инструменти, стимулиращи общините да подобрят 

показателите за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци, като 

тези от тях, които изпълнят посочените цели за ограничаване на количествата 

депонирани биоразградими отпадъци за оползотворяване на биоотпадъците се 

освобождават от 50 % от дължимите отчисления за депониране. 

 

Мерките за постигане на целите, заложени в националното законодателство, които 

могат да се предприемат на местно ниво са: 

 Реализиране на проект за инсталация за компостиране/ анаеробно 

разграждане на биоразградими отпадъци, подаване на проектни предложения до МОСВ 

(УО на ОПОС 2014-2020 г.).  

 Изграждане на площадка за компостиране на зелени отпадъци от паркове и 

градини - Компостирането е най-често използваният вариант за биологично третиране. 

Той е най-подходящ за зелени отпадъци от паркове, градини и домакинства. Съществуват 

различни методи: открити или покрити площадки за компостиране, като „затворените 

методи“ са по-скъпи, но пък изискват по-малко пространство и време и дават възможност 

за по-строг контрол на емисиите от този процес (миризми, биоаерозоли и др.). 
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Основен проблем при третирането на биоразградимите отпадъци е елиминирането 

на неприятните миризми, които се отделят при тяхното компостиране. Процесът на 

компостиране (или поне интензивната му фаза) протича в закрити помещения, с 

възможност за улавяне и премахване на неприятните миризми. Площадката за 

компостиране на зелени отпадъци от паркове и градини и съоръжението за компостиране 

трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за 

изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци и на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения 

и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

 

Площадката следва да бъде одобрена с устройствени планове (ОУП или  ПУП за 

района), като са забранени дейности и операции по третиране на отпадъци в: 

 Жилищни зони, вилни зони, до курорти и излетни комплекси, до други 

места за отдих, както и до предприятията и складовите бази на хранителната 

промишленост, съгласно установените хигиенно-защитни зони за осигуряване на здравна 

защита на селищната среда и прилежащите й територии; 

 Национални паркове и природни резервати и други защитени територии, 

освен в случаите, когато с плана за управление  за определени зони се допускат дейности 

и операции по третиране на отпадъците; 

 Археологически, архитектурни и други резервати и обекти, обявени за 

недвижими паметници на културата и др. 

Програмата предвижда следните мерки: 

 Закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци. Община 

Малко Търново  попада в група с население от 3 000 до 25 000 жители. В тази група 

населено място има индивидуални контейнери за събиране на отпадъците, което е 

предпоставка за добър контрол от населението и контролните органи при въвеждане на 

системи за разделно събиране. Общината би могла да организира система за разделно 

събиране на биоразградимите битови отпадъци от домакинствата чрез поставяне на 

кафяв контейнер до контейнерите за общия битов отпадък. 

 Закупуване на транспортни средства за превоз на разделно събрани 

отпадъци. 

 Разработване на общински наредби със специални разпоредби и 

изисквания за разделно събиране и ополозтворяване на биоотпадъците. 

 Разработване на регионална програма за управление на отпадъците, в която 

се идентифицират специфични мерки на местно ниво за намаляване на количествата 

депонирани и увеличаване на количествата оползотворени биоотпадъци. 
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 Провеждане на информационни кампании – успешното прилагане на 

гореспоменатите мерки е свързано и с провеждането на информационни кампании сред 

местното население. Такава кампания би могла да включва брошури за всяко 

домакинство с информация за: 

 необходимостта от разделно събиране на биоразградимите отпадъци; 

 подробен списък на органичните отпадъци, които не могат да се събират; 

 подробен списък на отпадъците, които не трябва да се изхвърлят в 

контейнера за биоразградими битови отпадъци; 

 начин на събиране на биоразградимите отпадъци в домовете, напр. 

поставяне на отпадъците в хартия, вместо в найлонови торбички. 

 

Прекратяването на депонирането на биоразградимите отпадъци и увеличаване на 

рециклирането и оползотворяването им ще доведе до намаляване емисиите на парникови 

газове и би спомогнало за борбата с климатичните промени. 

 

В Таблица 5.4-1 е представен план за действие към подпрограмата за разделно 

събиране и достигане на целите за биоразградимите битови отпадъци, в т.ч. и 

биоотпадъците на територията на Община Малко Търново. 
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Таблица 5.4-1 План за действие към Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за биоразградимите битови 

отпадъци, в т.ч. и биоотпадъците 

 

Стратегическ

а цел 
Оперативна цел 

Дейности 

/мерки/ 
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С
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к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Стратегическ

а цел 2: 
Увеличаване 

на 

количествата 

на 

рециклираните 

и 

оползотворени 

отпадъци, чрез 

създаване на 

условия за 

изграждане на 

мрежа от 

съоръжения за 

третиране на 

цялото 

количество 

генерирани 

отпадъци, 

което да 

намали риска 

за населението 

и околната 

среда. 

Оперативна цел 3: 

Достигане на 

целите и 

изискванията за 

биоразградимите 

отпадъци. 

 

 

 

 

 

 

     През 2020 г. 

количеството 

депонирани 

биоразградим

и битови 

отпадъци е до 

35% от 

общото 

количество на 

същите 

отпадъци, 

образувани в 

община Малко 

Търново през 

1995 г.; 

През 2020 г. 

минимум 50% 

от 

количеството 

на битовите 

биоотпадъци, 

образувани в 

общината през 

2014 г. са 

разделно 

събрани и 

оползотворени
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Стратегическ

а цел 
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Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

. 

Реализиранена 

проект за 

инсталация за 

компостиране/ 

анаеробно 

разграждане на 

биоразградими 

отпадъци, 

подаване на 

проектни 

предложения 

до УО на 

ОПОС 2014-

2020 г. 
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Сключен 

договор с 

МОСВ за 

изграждане на 

инсталации за 

компостиране/ 

анаеробно 

разграждане на 

биоразградими 

отпадъци. 

Изготвяне на 

проект. 

Одобрение на 

проекта. 

Община 

Малко 

Търново 

МОСВ 

Изграждане на 

площадка за 

компостиране 

на зелени 

отпадъци от 

паркове и 

градини. 
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Оползотворява

не на зелените 

отпадъци от 

паркове и 

градини. 

Количество 

компостирани 

отпадъци от 

паркове и 

градини. 

Изградена и 

експлоатиращ

а се площадка 

за 

компостиране 

на зелени 

отпадъци от 

паркове и 

градини. 

Община 

Малко 

Търново 

Частни 

инвеститори 
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Стратегическ

а цел 
Оперативна цел 
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Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Закупуване на 

съдове за 

разделно 

събиране на 

биоотпадъци. 
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Разделно 

събиране на 

биоотпадъци. 

Брой 

закупени 

съдове. 

Брой закупени 

съдове. 

Община 

Малко 

Търново 

Домакинства 

Закупуване на 

транспортни 

средства за 

превоз на 

разделно 

събрани 

отпадъци. 

 

М
Р

Р
Б

 

 

Закупени 

транспортни 

средства за 

превоз на 

разделно 

събрани 

отпадъци. 

Брой 

закупени 

транспортни 

средства за 

превоз на 

разделно 

събрани 

отпадъци. 

Брой закупени 

транспортни 

средства за 

превоз на 

разделно 

събрани 

отпадъци. 

Община 

Малко 

Търново 

МРРБ 
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Стратегическ
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Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Разработване 

на общински 

наредби със 

специални 

разпоредби и 

изисквания за 

разделно 

събиране и 

ополозтворява

не на 

биоотпадъците 

 

О
б

щ
и

н
ск

и
 б

ю
д

ж
ет

 

2
0

1
6

 г
. 

Действащ 

нормативен акт 

Заложени 

цели за 

разделно 

събиране и 

ополозтворява

не на 

биоотпадъцит

е 

до 31 

декември 2016 

г. – не по-

малко от 25 на 

100 от 

количеството 

на битовите 

биоотпадъци, 

образувани в 

региона през 

2014 г. 

до 31 

декември 2020 

г. – не по-

малко от 50 на 

сто от 

количеството 

на битовите 

биоотпадъци, 

образувани в 

региона през 

2014 г. 

до 31 

декември 2025 

г. – не по-

малко от 70 на 

сто от 

количеството 

на битовите 

биоотпадъци, 

образувани в 

региона през 

2014 г. 

 

Община 

Малко 

Търново 
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Стратегическ

а цел 
Оперативна цел 

Дейности 

/мерки/ 

Б
ю

д
ж

ет
 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Разработване 

на регионална 

програма за 

управление на 

отпадъците, в 

която се 

идентифицира

т специфични 

мерки на 

местно ниво за 

намаляване на 

количествата 

депонирани и 

увеличаване на 

количествата 

оползотворени 

биоотпадъци. 

 

О
б

щ
и

н
ск

и
 б

ю
д

ж
ет

 

2
0

1
6

 г
. 

Намаляване на 

количеството 

депонирани 

биоотпадъци 

Разработена 

Програма от 

РСУО 

 Община 

Малко 

Търново 

Община 

Малко 

Търново 

Провеждане на 

информационн

и кампании 

сред местното 

население за 

екологосъобра

зното 

третиране на 

биоотпадъците

. 

 

О
б

щ
и

н
ск

и
 б

ю
д

ж
ет

 

2
0

1
5
-2

0
2

0
 г

. 

Местното 

население е 

запознато с 

необходимостт

а от разделно 

събиране на 

биоразградими

те отпадъци, 

както и 

начините за 

извършване. 

Брой 

раздадени 

брошури. 

Брой 

домакинства 

практикуващи 

разделно 

събиране на 

биоразградим

ите отпадъци. 

Община 

Малко 

Търново 

Домакинства

та 
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5.5. Подпрограма с мерки за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране 

и оползотворяване на строителни отпадъци  

Разрушаването на сгради е дейност, при която се образува значително 

количество отпадъци, голяма част от които имат висок потенциал за рециклиране и 

повторна употреба. Така от проблем за околната среда те могат да се превърнат в 

ресурс. 

Законът за управление на отпадъците постановява следното: 

 поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 

отпадъци от строителство и от разрушаване на сгради, за което отговорност имат 

възложителите на строителни дейности, както публични органи, така и бизнес: 

1. до 1 януари 2016 г. – най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците;  

2. до 1 януари 2018 г. – най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;  

3. до 1 януари 2020 г. – най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 

За отделните видове ОСР се прилагат специфични методи за рециклиране и 

оползотворяване. В по-голямата си част (около 80 % по маса), ОСР са неорганични и 

нетоксични и подлежат на повторна употреба или рециклиране. Степента на 

рециклируемост на ОСР зависи от множество фактори – дял на различните видове ОСР, 

степен на предварително третиране (сортиране), замърсеност с вредни или опасни 

вещества, която зависи както от процесите на генериране на ОСР (например селективно 

или не, разрушаване), така и от строителното проектиране и практика. 

В България има изготвен стратегически план за управление на строителните 

отпадъци за периода до 2020 г., в който са поставени конкретни количествени цели за 

повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци. 

Преобладаващата част от строителните отпадъци имат висок потенциал за рециклиране 

и оползотворяване. 

В община Малко Търново не е застъпена практиката за повторна употреба и 

голяма част от строителните отпадъци се депонират. На територията на общината няма 

въведена система за разделно събиране на строителните отпадъци. Поради тази причина 

в смесено събраните битови отпадъци има и строителни отпадъци. 
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На територията на  Община Малко Търново, строителните отпадъци  се 

транспортират до регионалното депо. На териториятна на регионалното депо, 

транспортираните строителни отпадъци се  претеглят чрез електронен кантар, след 

което се депонират или се използват за запръстяване на депонираните отпадъци. 

Мерките за постигане на целите, заложени в националното законодателство, 

които могат да се предприемат на местно ниво са: 

 Прилагане на контрол на изпълнителите в строителството за изпълнение 

изискванията на ЗУО относно строителните отпадъци и Наредбата за 

строителните отпадъци. 

 Проучване и наемане на мобилни съоръжения за ополозтворяване на 

строителните отпадъци  при големи инфраструктурни проекти на територията на 

общината. 

 Въвеждане на система за събиране на строителни отпадъци от домакинствата. 

 Включване в тръжните документи за строителство, реконструкция и основен 

ремонт на други строежи от техническата инфраструктура на изискването за 

влагане в строежите на рециклирани строителни материали. 

 Включване в тръжните документи за строителство на изискването за 

оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи. 

В Таблица 5.5-1 е представен план за действие към настоящата подпрограма. 
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Таблица 5.5-1 План за действие към Подпрограма  за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци 

 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 

Б
ю

д
ж

ет
 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Стратегическа 

цел 2: 
Увеличаване на 

количествата 

на 

рециклираните 

и 

оползотворени 

отпадъци, чрез 

създаване на 

условия за 

изграждане на 

мрежа от 

съоръжения за 

третиране на 

цялото 

количество 

генерирани 

отпадъци, 

което да 

намали риска 

за населението 

и околната 

среда. 

Оперативна 

цел 4: 

Достигане на 

целите за 

рециклиране и 

оползотворяване 

на строителни 

отпадъци и 

отпадъци от 

разрушаване на 

сгради. 

     През 2016 г. 

минимум 35% от 

общото тегло на 

строителните 

отпадъци са 

подготвени за 

повторна 

употреба, 

рециклиране и 

друго 

оползотворяване; 

През 2018 г. 

минимум 55% от 

общото тегло на 

строителните 

отпадъци са 

подготвени за 

повторна 

употреба, 

рециклиране и 

друго 

оползотворяване. 

 

През 2020 г. 

минимум 70% от 

общото тегло на 

строителните 

отпадъци са 

подготвени за 

повторна 

употреба, 

рециклиране и 

друго 

оползотворяване. 

  

Прилагане на 

контрол на 

изпълнителите в 

  2015-

2020 

г. 

Осъществен 

контрол за 

изпълнение 

В годишните 

планове за 

извършване на 

Спазени са 

всички 

изисквания на 

Община 

Малко 

Търново 

Възложители 

на 

инвестиционни 
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Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 

Б
ю

д
ж

ет
 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

строителството 

за изпълнение 

изискванията на 

ЗУО относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителните 

отпадъци. 

изискванията на 

ЗУО относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителните 

отпадъци. 

контролна 

дейност са 

включени 

тематични 

проверки 

относно спазване 

на изискванията 

за строителни 

отпадъци, брой 

извършени 

проверки, брой 

наложени 

санкции, брой 

съставени 

предписания. 

ЗУО относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителни 

отпадъци. 

проекти. 

Въвеждане на 

система за 

събиране на 

строителни 

отпадъци от 

домакинствата. 

 Общински 

бюджет 

 Елиминиране на 

неконтролираното 

изхвърляне на 

строителни 

отпадъци. 

Количество 

извозени 

строителни 

отпадъци от 

домакинствата. 

През 2020 г. няма 

нерегламентирано 

изхвърляне на 

строителни 

отпадъци. 

Община 

Малко 

Търново 

Домакинствата 

Проучване и 

наемане на 

мобилни 

съоръжения за 

ополозтворяване 

на строителните 

отпадъци  при 

големи 

инфраструктурни 

проекти на 

 Инвеститори 

 

Намаляване на 

количеството 

депонирани 

строителни 

отпадъци. 

Договор за наем 

или документ за 

покупка на 

мобилна 

инсталация. 

1. до 1 януари 

2016 г. – най-

малко 35 на сто 

от общото тегло 

на отпадъците;  

2. до 1 януари 

2018 г. – най-

малко 55 на сто 

от общото тегло 

на отпадъците;  

Инвеститор Община 

Малко 

Търново 
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Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 

Б
ю

д
ж

ет
 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

територията на 

общината. 

3. до 1 януари 

2020 г. – най-

малко 70 на сто 

от общото тегло 

на отпадъците. 

Включване в 

тръжните 

документи за 

строителство, 

реконструкция и 

основен ремонт 

на други строежи 

от техническата 

инфраструктура 

на изискването 

за влагане в 

строежите на 

рециклирани 

строителни 

материали. 

 Общински 

бюджет 

2015-

2020 

г. 

В строителството 

на други строежи 

от техническата 

инфраструктура 

се влагат 

рециклирани 

строителни 

материали 

2016-2017 г. – 

5%; 

2018 г. - 6 %; 

2019 г. – 7 %; 

2020 г. – 8%. Община 

Малко 

Търново, 

когато е 

възложител 

на 

обществени 

поръчки 

Строителни 

фирми 

Включване в 

тръжните 

документи за 

строителство на 

изискването за 

оползотворяване 

на строителни 

отпадъци в 

обратни насипи. 

 Общински 

бюджет 

2015-

2020 

г. 

Строителните 

отпадъци се 

оползотворяват в 

обратни насипи. 

2016 г. – 10%; 

2017-2019 г. – 

11%; 

2020 г. – 12%; Община 

Малко 

Търново, 

когато е 

възложител 

на 

обществени 

поръчки 

Строителни 

фирми 
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5.6. Подпрограма с мерки за предотвратяване и намаляване на риска от 

депонирани отпадъци  

 

От септември 2015 година  на територията на община Малко Търново е 

изградено ново регионално депо с изградена инсталация за предварително третиране. 

Тази подпрограма съчетава група от мерки, свързани с намаляване риска за 

околната среда от депото за битови отпадъци, в т.ч. намаляване и предотвратяване на 

емисиите на парникови газове от метан от депото. 

Общината е предприела мерки за закриване и рекултивация на трите общински 

депа, с отдаване на приоритет на проектите, които предвиждат оползотворяване на 

полезните компоненти при осъществяването на рекултивационните дейности. 

В резултат на изпълнението на тази подпрограма се очакват следните положителни 

промени: 

 Да се минимизира риска за околната среда и намалят емисиите на парникови 

газове чрез закриване и рекултивация на трите депa.  

 Ефективно използване на отпадъците като ресурс чрез оползотворяване на 

полезните компоненти в тях в процеса на закриване и рекултивация на трите депа. 

 Националният план за действие в сектор „Битови отпадъци“ във връзка с 

глобалната инициатива за метана, предвижда мерки за контрол на емисиите на метан от 

депата за отпадъци в цяла България и изпълнение на международните задължения на 

страната по намаляване на емисиите на парникови газове. До 2020 г. се предвижда 

улавяне и изгаряне на факел на сметищен газ във всички регионални депа. 

Наред с това за общините се предвижда и повишаване на осведомеността и 

изграждане на капацитет, провеждане на обучение за по-добър контрол, управление и 

оползотворяване на сметищен газ, партньорства между общините и частния сектор. 

Очакваните резултати са: 

 Управление на сметищния газ съгласно законовите изисквания. 

 Създаване на работни места в сектора на отпадъците. 

В Таблица 5.6-1 е представен план за действие към настоящата подпрограма.
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Таблица 5.6-1 План за действие към Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци 

 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 

Б
ю

д
ж

ет
 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Стратегическа 

цел 2: 
Увеличаване на 

количествата 

на 

рециклираните 

и 

оползотворени 

отпадъци, чрез 

създаване на 

условия за 

изграждане на 

мрежа от 

съоръжения за 

третиране на 

цялото 

количество 

генерирани 

отпадъци, 

което да 

намали риска 

за населението 

и околната 

среда. 

Оперативна 

цел 5: 

Намаляване 

на риска за 

околната 

среда от 

депата за 

отпадъци. 

     Изградено 

регионално депо 

за неопасни 

отпадъци. 

Намален риск 

за околната 

среда в 

резултат от 

депониране на 

отпадъците на 

депо 

отговарящо на 

всички 

изисквания. 

РСУО-

Малко 

Търново 

Община 

Малко 

Търново 

Изпълнение на 

проект за 

закриване и 

рекултивация на 

общинските депа 

гр.МалкоТърново, 

с. Граматиково и 

с. Звездец 

 ПУДООС 

МОСВ 

2019 

г. 

Депата за битови 

отпадъци в 

Община Малко 

Търново, които 

не отговарят на 

нормативните 

изисквания са 

затворени и е 

преустановена 

експлоатацията 

им. 

Етапи на 

изпълнение на 

проекта за 

рекултивация на 

депата. 

Договорът за 

изпълнение на 

обществената 

поръчка за 

рекултивация 

на депото е 

окончателно 

изпълнен и 

разплатен. 

Община 

Малко 

Търново 

МОСВ 
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5.7. Подпрограма с мерки за информационно осигуряване, подпомагащо вземането 

на информирани управленски решения, запазване и подобряване на 

административния капацитет на Общината  

 

Предвидените мерки са свързани на първо място с нормативната и програмна 

осигуреност на Община Малко Търново по отношение на дейностите по управление на 

отпадъците.  

 

Националното законодателство ясно разграничава отговорностите и 

задълженията на институциите на централно и местно ниво по управление на 

отпадъците. 

 

Община Малко Търново разполага с Общинска наредба за управление на 

отпадъците. Предвидените мерки, свързани с тази подпрограма са следните: 

 

 Прилагане на подход за определяне на такса битови отпадъци, основаващ 

се възможно по-близо до количествата изхвърляни битови отпадъци от домакинствата и 

за юридически лица. 

 Внедряване на информационна система за управление на отпадъците в 

Община Малко Търново. 

 Участие в проект за дългосрочна обучителна програма по управление на 

битовите отпадъци в съответствие с йерархията на отпадъците с акцент върху 

управление на биоотпадъци, рециклируеми битови и строителни отпадъци, разделно 

събиране, рециклиране и предотвратяване, осъществяване на контролна дейност. 

 Назначаване на служители, занимаващи се конкретно с управление на 

отпадъците в общинската администрация, в т.ч. за осъществяване на контролни 

дейности . 

 Създаване и поддържане на електронен регистър за обектите, които 

подлежат на контрол по управление на отпадъците. 

 Изготвяне на годишни планове и годишни отчети за осъществяване на 

контрол от Общината по управление на отпадъците. 

 Провеждане на обучение на служителите от Община Малко Търново във 

връзка с използването на интернет базираната информационна система за отчитане 

изпълнението на целите за битовите отпадъци, както и предоставянето на информация 

по електронен път. 

 

В Таблица 5.7-1 е представен план за действие към настоящата подпрограма. 
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Таблица 5.7-1 План за действие към Подпрограма за информационно осигуряване, подпомогащо вземането на информирани 

управленски решения, запазване и подобряване на административния капацитет на Общината 

 

Стратегическ

а цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 

Б
ю

д
ж

ет
 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Стратегическ

а цел 3: 

Управление на 

отпадъците, 

което 

гарантира 

чиста и 

безопасна 

околна среда. 

Оперативна 

цел 1: 

Подобряване 

на капацитета 

на Общината 

по отношение 

управлението 

на отпадъците. 

Прилагане на 

подход за 

определяне на 

такса битови 

отпадъци, 

основаващ се 

възможно по-

близо до 

количествата 

изхвърляни 

битови 

отпадъци от 

домакинствата 

и за 

юридически 

лица. 

 Общински 

бюджет 

2018 г. 

и 

ежегод

но след 

това 

Одобрена от 

общинския 

съвет такса 

битови 

отпадъци, 

основаваща 

се възможно 

най-близо до 

количествата 

изхвърляни 

битови 

отпадъци. 

Одобрена от 

общинския 

съвет такса 

битови 

отпадъци, 

основаваща се 

възможно 

най-близо до 

количествата 

изхвърляни 

битови 

отпадъци. 

Домакинства

та и 

юридическит

е лица имат 

икономическ

и стимул за 

намаляване 

количествата 

изхвърляни 

общи битови 

отпадъци. 

Община  

Малко 

Търново 

- 

Внедряване на 

информационн

а система за 

управление на 

отпадъците в 

Община 

Малко 

Търново. 

 

 

О
б

щ
и

н
ск

и
 б

ю
д

ж
ет

 

2017 г. Общината 

разполага с 

достоверна 

информация в 

реално време 

за 

постъпващите 

отпадъци и 

нейните 

съоръжения и 

Внедрена 

информацион

на система. 

Информацио

нната система 

е внедрена и 

ползвана. 

Община 

Малко 

Търново 

РИОСВ/ИАО

С 
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Стратегическ

а цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 

Б
ю

д
ж

ет
 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

инсталации за 

отпадъци. 

Участие в 

проект за 

дългосрочна 

обучителна 

програма по 

управление на 

битовите 

отпадъци в 

съответствие с 

йерархията на 

отпадъците с 

акцент върху 

управление на 

биоотпадъци, 

рециклируеми 

битови и 

строителни 

отпадъци, 

разделно 

събиране, 

рециклиране и 

предотвратява

не, 

осъществяване 

на контролна 

дейност. 

 ОПОС 

2014-2020 

г. 

2017-

2020 г. 

Всички 

дейности по 

проекта са 

изпълнени. 

Етапи на 

възлагане и 

изпълнение на 

обществената 

поръчка. 

Представител

и на 

Общината са 

преминали 

обучение и са 

получили 

сертификати 

за успешно 

преминало 

обучение. 

Община 

Малко 

Търново 

Община 

Малко 

Търново 

Назначаване 

на служители, 
 Общински 

бюджет 

2020 г. Увеличаване 

броя на 

Брой 

назначени 

Делът на 

служителите, 

Община 

Малко 

- 
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Стратегическ

а цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 

Б
ю

д
ж

ет
 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

занимаващи се 

конкретно с 

управление на 

отпадъците в 

общинската 

администраци

я, в т.ч. за 

осъществяване 

на контролни 

дейности . 

служителите 

в Общината, 

които се 

занимават 

конкретно с 

управление 

на 

отпадъците. 

служители. занимаващи 

се конкретно 

с управление 

на 

отпадъците в 

общия брой 

на 

служителите 

в общинската 

администрац

ия се е 

увеличил 

спрямо 

стойностите 

от 2014 г. 

Търново 

Изготвяне на 

годишни 

планове и 

годишни 

отчети за 

осъществяване 

на контрол от 

Общината по 

управление на 

отпадъците. 

 Общински 

бюджет 

2015-

2020 г. 

Одобрени 

годишни 

планове и 

годишни 

отчети за 

контрол по 

нормативната 

уредба за 

управление 

на 

отпадъците. 

Одобрени 

годишни 

планове и 

годишни 

отчети за 

контрол по 

нормативната 

уредба за 

управление на 

отпадъците. 

Общината 

осъществява 

контролната 

дейност по 

управление 

на 

отпадъците 

на основата 

на детайлно 

разработен 

план и отчита 

изпълнението 

на годишните 

цели за 

контролната 

Община 

Малко 

Търново 
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Стратегическ

а цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 

Б
ю

д
ж

ет
 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а

 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

дейност на 

основата на 

годишния 

план. 

 Оперативна 

цел 2: 

Подобряване 

качеството на 

информация, 

подпомагаща 

вземането на 

информирани 

управленски 

решения. 

Провеждане 

на обучение на 

служителите 

от Община 

Малко 

Търново във 

връзка с 

използването 

на интернет 

базираната 

информационн

а система за 

отчитане 

изпълнението 

на целите за 

битовите 

отпадъци, 

както и 

предоставянет

о на 

информация 

по електронен 

път. 

 Общински 

бюджет 

2015 г. Проведени 

обучения 

Брой 

проведени 

обучения, 

брой обучени 

служители 

Отговорните 

служители в 

Общината са 

обучени да 

използват 

интегриранат

а 

информацион

на система и 

да 

предоставят 

информация 

по 

електронен 

път 

ИАОС Община 

Малко 

Търново 



Програма за управление на отпадъците на територията на община Малко Търново 

за периода 2014-2020г. 

 

92  

 

 
5.8. Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите за управление на отпадъците  

 

Включените в тази подпрограма мерки са свързани с повишаване на 

информираността и мотивацията на обществеността, което е от изключителна важност 

за подобряване на резултатите при управлението на отпадъците. 

 

В изпълнение и на мерките, заложени в НПУО 2014-2020 г. по подобряване 

информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по 

управление на отпадъците, в процеса на разработване на настоящата програма за 

управление на отпадъците на територията на община Малко Търново са проведени 

консултации с обществеността. Справка за проведените консултации и за мотивите за 

приетите и неприетите бележки и препоръки е представена в Приложение № 3. 

 

Предвидените мерки, водещи до изпълнението на подпрограмата са следните: 

 Изпълнение на мерките от Националната комуникационна стратегия за 

управление на отпадъците. 

 Публикуване в статистическите годишници от НСИ на информация за 

количествата битови отпадъци по общини. 

 Публикуване от Общината на „зелен“ телефон и електронен адрес, на 

който гражданите да могат да подават сигнали за нарушения на нормативните 

изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по 

отпадъците. 
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Таблица 5.8-1 План за действие към Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите за управление на отпадъците 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 

Б
ю

д
ж

ет
 

Източници 

на 

финансиране С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Стратегическа 

цел 4: 
Превръщане на 

обществеността 

в ключов 

фактор при 

прилагане 

йерархията на 

управление на 

отпадъците. 

Оперативна 

цел 1: 
Постигане на 

обществена 

подкрепа за 

изпълнение на 

политиката по 

управление на 

отпадъците, с 

цел нейното 

успешно 

осъществяване. 

 

     Ежегодно 

нарастване на 

броя на 

домакинствата, 

които участват 

в разделното 

събиране на 

отпадъците. 

През 2020 г. 

над 70% от 

домакинствата 

от общината 

участват в 

разделното 

събиране на 

отпадъците. 

  

Изпълнение на 

мерките от 

Националната 

комуникационна 

стратегия за 

управление на 

отпадъците. 

 ОП „Добро 

управление“ 

2014-2020 г. 

2020 

г. 

Повишена 

информираност 

на 

обществеността 

по въпросите за 

управление на 

отпадъците. 

Мерките се 

изпълняват 

съгласно плана 

за действие 

към 

стратегията. 

Превръщане на 

обществеността 

в ключов 

фактор при 

управлението 

на отпадъците. 

МОСВ Община 

Малко 

Търново, 

НПО, 

медии 

Публикуване в 

статистическите 

годишници от 

НСИ на 

информация за 

количествата 

битови 

отпадъци по 

общини. 

 Бюджет на 

НСИ 

2015 

г. 

Обществеността 

има достъп до 

информация за 

битовите 

отпадъци от 

община Малко 

Търново и 

сравнителна 

информация за 

другите 

общини. 

 

Публикувана 

информация на 

интернет 

страницата на 

НСИ. 

НСИ е 

публикувала 

информация за 

битовите 

отпадъци на 

община Малко 

Търново. 

НСИ Община 

Малко 

Търново 

Публикуване от  Общински 2015 Гражданите и Общината е Общината е Община  
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Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

Дейности 

/мерки/ 

Б
ю

д
ж

ет
 

Източници 

на 

финансиране С
р

о
к

  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Общината на 

„зелен“ телефон 

и електронен 

адрес, на които 

гражданите да 

могат да 

подават сигнали 

за нарушения на 

нормативните 

изисквания за 

отпадъците, 

както и 

предложения за 

подобрения на 

политиките по 

отпадъците. 

бюджет г. другите 

заинтересовани 

страни 

разполагат с 

достъпен 

инструмент за 

подаване на 

сигнали и 

предложения 

изпълнила 

мярката. 

изпълнила 

мярката. 

 Малко 

Търново  

  



Програма за управление на отпадъците на територията на община Малко Търново 

за периода 2014-2020г. 

 

95  

 

6. Координация с други общински и регионални планове и програми 
 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Малко Търново 

представлява елемент от цялостната система за планиране развитието на общината, 

съответно и региона и страната. Поради това по-долу е представена взаимовръзката на 

тази програма с други програмни документи, тяхната координация и съвместяване, 

гарантиращи синергичен ефект от изпълнението им. При разработването на програмата са 

взети предвид анализите и предвижданията на следните национални планове, както и 

програмни документи на общинско и регионално ниво. 

6.1. Национални програмни документи  

 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на 

количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 

г. 

Планът е разработен с цел подобряване на околната среда в резултат на намаленото 

депониране и производството на продукти от биоразградими битови отпадъци, които 

представляват почти две трети от генерираните битови отпадъци и най-вече ограничаване 

на емисиите на парникови газове и подобряване качеството на почвите в страната. В 

изпълнение на европейската директива за депата за отпадъци, предвидените мерки в плана 

предвиждат количествата биоразградими битови отпадъци да намалеят до 50% от 

депонираните в страната такива отпадъци през 2013 г. и до 35% от депонираните в 

страната такива отпадъци през 2020 г.  

Анализите в настоящата програма констатират, че за Община Малко Търново 

предстои предприемане на мерки от Националния стратегически план за поетапно 

намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 

2010-2020 г. 

Общинската програма за управление на отпадъците включва детайлизирани мерки, 

които подпомагат изпълнението на националния стратегически план за биоразградимите 

отпадъци. 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителство и разрушаване на територията на Република България за периода 

2011-2020 г. 

 

За първи път този план анализира в детайли състоянието на управлението на 

отпадъците от строителство и разрушаване на сгради в страната. На база обобщените 

данни от различни източници и техния анализ са направени експертни предположения и 

прогнози, предложени са законодателни промени и мерки за развитието на 
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инфраструктурата за управление на този поток производствени отпадъци, визиращи 10-

годишен период (2011-2020 г.). Основната цел е да се допринесе за устойчивото развитие 

на Р. България чрез рециклиране и оползотворяване на 70 % от строителните отпадъци 

към 2020 г., което да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, 

причинени от генерирането им, подобряване на ефективността на използване на 

ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите 

за управление на отпадъците. Стратегическият план е разработен в съответствие с 

изискванията на Рамковата директива 2008/98/ЕС за отпадъците и европейската 

Тематична стратегия за предотвратяване образуването на отпадъци и рециклиране. 

Планът предвижда нормативни, административни, технически и инвестиционни мерки за 

поетапно достигане на стратегическата цел. Част от мерките вече са изпълнени - приети са 

законови разпоредби и специална наредба за третиране на отпадъците от строителството и 

от разрушаването на сгради, с които са определени: отговорностите на всички участници в 

процеса - общински и държавни органи, строители, проектанти и консултанти в 

строителството; поетапните цели за оползотворяване и рециклиране; изискванията за 

влагане на рециклирани строителни материали в различните типове строежи; контрола; 

изискванията към възложителите на обществени поръчки за строителство, за предоставяне 

на информация и контрол. 

 

Програмата за управление на отпадъците включва детайлизирани мерки, които 

подпомагат изпълнението на стратегическия план за управление на строителните 

отпадъци до 2020 г. Основните мерки са насочени към обучителни програми за всички 

страни в процеса, информационни и инвестиционни мерки и др. 

 

 Трети Национален план за изменение на климата 2013-2020 г.  

 

С Третия план за действие по изменение на климата се залагат основите на преход 

към нисковъглеродно и ресурсно-ефективно развитие на страната ни. Въпреки, че в 

абсолютни стойности емисиите на парникови газове от сектор отпадъци са намалели с 

почти 28 % спрямо базовата 1988 година, сектор „Отпадъци” генерира емисии на 

парникови газове в страната с дял около 6-8 % през последните години. Емисиите на 

парникови газове от депонираните битови отпадъци представляват около 77 % от общото 

количество емитирани парникови газове от сектор „Отпадъци”, а от третирането на 

отпадъчни води - около 22 %. 

 

Анализите показват, че добив и оползотворяване на газ от депата не се практикува 

у нас и целият метан от депата се емитира в атмосферата или (в редки случаи) се изгаря. 

Също така, Планът констатира, че при третирането на отпадъчните води в големи ПСОВ 

(обслужващи над 50 000 е.ж.) е технологично възможно и икономически целесъобразно 
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произвеждането на топлинна и електроенергия от отделяния при стабилизирането на 

утайките в метантанкове биогаз за покриване на основната част от енергийните нужди на 

станциите. До момента, обаче, това се извършва само в 4 станции в страната. 

 

Ето защо основните мерки за сектор „Отпадъци“ в Третия национален план по 

изменение на климата са насочени към ограничаване на депонирането на битови 

отпадъци, преустановяване на експлоатацията на депа, неотговарящи на изискванията и 

закриване на депата с преустановена експлоатация, улавяне и изгаряне на биогаза от 

утайките от ПСОВ”. 

 

Очевидна е синергията между Общинската програма за управление на отпадъците 

и Третия национален план по изменение на климата, тъй като мерките, отнасящи се до 

биоразградимите отпадъци допринасят за изпълнение на стратегическите цели на плана и 

програмата. Ето защо тези мерки имат двоен ефект и трябва да се изпълняват 

приоритетно. 

 

 Актуализиран национален план за действие за управление на 

устойчивите органични замърсители в Република България 2012-2020 г. 

 

Стратегическата цел на плана е намаляване на риска за човешкото здраве и 

околната среда от устойчивите органични замърсители. В плана е осъществена оценка на 

състоянието, включително наличието, пускането на пазара, производството и вноса, 

управлението, мониторинга, информационните системи и др. Част от залежалите 

устойчиви органични замърсители - пестициди, които по същество са опасни отпадъци, са 

предмет на подробни анализи и мерки в плана. Именно залежалите пестициди са 

пресечната точка на плана и програмата, които предвиждат идентични мерки за решаване 

на проблема. 

 

6.2. Програмни документи на регионално и общинско ниво 

6.2.1. Областна стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014-2020 г. 

Областната стратегия за развитие на област Бургас (ОСРОБ) е важна част от 

системата за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно 

развитие и се разработва в контекста на актуалното социално-икономическо състояние на 

областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в 

Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие при 

съобразяване с нормативна и институционална среда за нейното прилагане, наблюдение и 

оценка. Областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014 – 2020 г. се 

разработва и изпълнява във взаимодействие и съгласувано с предвижданията на 
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действащите устройствени схеми и планове и перспективите за пространствено развитие 

за територията на областта.  

Основната цел е да се разработи проект на Областна стратегия за развитие на 

област Бургас за периода 2014-2020 г., който да определя средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на 

област Бургас в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за 

регионално развитие за периода 2012-2022 г., Регионалния план за развитие на 

Югоизточен район 2014-2020 г. и другите структуроопределящи секторни политики и 

стратегии на национално и европейско ниво, като същевременно се отчетат потенциала и 

нуждите на област Бургас. 

Формулирани са две основни стратегически цели: 

 Стратегическа цел 1: Формиране на устойчива икономическа динамика на 

база иновационна платформа на развитие, създаваща високо равнище на трудова заетост, 

характеризиращо се с добри качествени показатели, създаване на усъвършенствана 

инфраструктура и провеждане на политики на запазване на околната среда; 

 Стратегическа цел 2: Постигане на успешна социална динамика, базирана 

на развито здравеопазване и мрежа от социални услуги,  модерно и достъпно образование, 

хуманистична култура, активна демографска политика и растеж – положителен естествен 

прираст в областта, рязко съкращаване на емиграцията – външна и вътрешна, понижаване 

на равнището на ранна смъртност; 

 

Общински план за развитие на община Бургас 2014 г. - 2020 г.  

Общинският план за развитие на Община Бургас е разработен за 7-годишен период 

на действие – от 2014 година до 2020 година. С него се определят средносрочните цели и 

приоритети за развитие на Община Бургас, при отчитане на специфичните характеристики 

и потенциал на общината. Едновременно с това са взети предвид и стратегическите 

насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, 

съдържащи се в областна стратегия за развитие на област Бургас за периода до 2020 г. 

 

Общинският план за развитие отговаря на изискванията, залегнали в 

стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната политика, 

като същевременно съответства и на Националната стратегия за регионално развитие на Р. 

България (2012-2022), Регионалния план за развитие на Югоизточен район (2014-2020) и 

Областната стратегия за развитие на област Бургас (2014-2020). Общинският план за 

развитие на Община Бургас за периода 2014 г. - 2020 г. отразява общия европейски 

контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на регионите и местните 

общности в ЕС. Най-общо, стратегическите цели на тази политика са насочени към 

намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и 

подобряване на жизнения стандарт на страните членки на ЕС.  
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 ОПР Бургас 2014 г. - 2020 г. си поставя 3 стратегически цели, които са: 

 Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие на територията на общината и 

опазване на околната среда; 

 Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот; 

 Стратегическа цел 3: Подкрепа за икономическо развитие, чрез ефективни 

публични услуги. 

Стратегическите цели са взаимообвързани и допълващи се с ясен фокус върху 

областите на интервенция. По този начин се избягва ефекта от несистематизиран по-

широк обхват и се избягва риска от неефективно разпределение на ресурсите по време на 

тяхната реализация. 

Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие на територията на общината и опазване 

на околната реда 

Тази стратегическа цел покрива области, които са изключително важни за 

устойчивия и приобщаващ растеж и за политиките водещи към постигането на Визията на 

община Бургас. Тази цел поставя фокус върху инфраструктурната свързаност като фактор 

за подобряване на условията на живот и улесняване на достъпа до възможности и услуги, 

като запазва и фокус върху опазването на околната среда. Залага се на последователни, 

надграждащи мерки свързани с обновяването и благоустрояването на жизнената среда. 

Целта съсредоточава усилия да покаже значимостта на природната среда с нейното 

биологично и ландшафтно разнообразие и да представи нейната добавена стойност. 

Инфраструктурата, от гледната точка на резултат от приложения принцип на ресурсната 

ефективност и благоустроената среда, се разглежда като третия елемент, „твърдия“ 

елемент, улесняващ и опосредстващ социалното и икономическото развитие. 

Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот 

Втората стратегическа цел е фокусирана върху хората и публичните услуги с оглед 

постигане и обогатяване на условията и възможностите за пълноценна и по-качествена 

жизнена среда. Стратегическата цел е тясно свързана със стратегическа цел 1 и 3. Чрез 

едновременното и синхронизирано въздействие ще се осигури качествен напредък в 

посока постигане на Визията на Община Бургас 2020. Качеството на живот се разглежда 

през многообразие от аспекти, в т.ч. достъп до качествено здравеопазване и образование, 

както и възможност за получаване на допълнителна и разнообразна квалификация в 

условията на обучение през целия живот и възможност за трансформиране на нагласите от 

пасивен към активен и пълноценен начин на живот. Стратегическата цел акцентира и 

върху приобщаването и борбата с бедността.Основен движещ фактор е доразвиването на 

социалните услуги и изнасянето на част от услугите от общността. Залага се и на 

акцентирането върху качества като толерантност, съпричастност, ангажираност, 

взаимопомощ, приемане на различията и др. Едновременно с това се обръща особено 
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внимание на културата като платформа за сближаване и изява, чрез използване на 

традиционните културни дейности и установените културни институти в съчетание с 

иновативни предложения и решения за предлагане на съвременен културен продукт. По 

този начин се цели културно и икономическо развитие, стимулиране на заетостта и 

развитието на културния туризъм и творческите индустрии в региона. Качеството на 

живот се разглежда и чрез подобрени условия на жизнената среда като подобряване на 

чистотата на въздуха, намаляване на шума, осигуряване на повече зелени зони и 

възможности за почивка и рекреация, възможности за по-активен живот и спорт. 

 

Стратегическа цел 3: Подкрепа за икономическо развитие, чрез ефективни публични 

услуги 

Добре развитата икономика в общината е фактор за стабилност и нарастване на 

населението в прилежащите населени места и предпоставка за адекватно на нуждите 

социално развитие. Общините и местните власти в България са изправени пред сериозно 

предизвикателство да участват и да подпомагат продължителния процес на 

преструктуриране на българската икономика.   Стратегическа цел 3 се фокусира в рамките 

на законоустановените възможности на общината за създаване на условия за развитие на 

стимули за икономически ръст и повишаване на конкурентоспособността на бизнеса. 

Предвижда се да се стимулират партньорства между бизнеса, браншовите организации, 

образователните институции, местните общности и местна власт. Целта на подобни 

инициативи е по-активното участие на представителите на местната власт, гражданите и 

бизнеса за осъществяването на съвместни икономически инициативи и постигане на 

икономически растеж. Тази цел е насочена също към реформа и подобряване на 

административните услуги на местно ниво с цел намаляване на административната тежест 

за бизнеса и създаване на ефективна и ефикасна публична администрация. Изключително 

важен фактор за успешно местно развитие е доброто управление, разгледано от няколко 

страни: поддържане на устойчиво висок административен капацитет; формулирани ясни 

политики и правила; увличане на широк кръг от заинтересовани страни в планирането и 

изпълнението на планове и програми и въвеждане на иновативни управленски и 

технологични решения по въпросите от местна компетентност. 

 

6.2.2. Общински план за развитие на община Малко Търново за периода 2014 - 2020 

Община Малко Търново има разработен Общинския план за развитие на общината 

за периода 20014 – 2020.  

Визията, стратегическите цели, приоритетите и специфичните целите на 

Общинския план за развитие на Община Малко Търново за периода 2014-2020 г. са 

формулирани в резултат на осмисляне на социално-икономическия анализ и SWOT-

анализа, където са синтезирани основните проблеми, потенциали и възможности за 

предстоящото развитие на района. 

 

Визията, целите и приоритетите на Община Малко Търново за периода 2014 – 
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2020г. са формулирани, базирайки се на: 

 

 резултатите от анализа и отчетените промени в цялостното развитие на общината - 

социално-икономическо, инфраструктурно и на околната среда през изтеклия 

период 2007 – 2013г.; 

 последиците от икономическата и финансова криза довела до значителен спад в 

икономическото развитие и икономическата активност на общината 

 изискванията на националното законодателство за регионално развитие; 

 секторните стратегии и политики; 

 оперативните програми и програмата за развитие на селските райони, 

съфинансирани от фондовете на ЕС и свързаното с тях законодателство на ЕС за 

кохезионната политика; 

 изискванията за реалистичност и изпълнимост, с оглед необходимите ресурси за 

реализацията на стратегията; 

 целите на европейската кохезионна политика, определени със Стратегията “Европа 

2020” и с други общоевропейски документи на политиката на сближаване 

 

Г Л А В Н А   С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К А   Ц Е Л 

 

Повишаване качеството на живот и ограничаване на негативните тенденции в 

икономическото развитие, посредством стимулиране на икономическия растеж, 

осигуряване на качествена жизнена среда, повишаване на благосъстоянието, сигурността 

и достъпността на местните жители въз основа на наличните ресурси и потенциал, 

природното и културното богатство, добро управление и сътрудничеството.Общинският 

план за развитие на общината засяга проблемите на Общината, свързани с управлението 

на отпадъците и експлоатацията на съществуващото депо.  

 

С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И   Ц Е Л И: 

1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 1. 

РАЗВИТИЕ НА БАЛАНСИРАНА И УСТОЙЧИВА ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА, 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И РАЗВИТИЕ НА 

БАЛАНСИРАН ПАЗАР НА ТРУДА 

2. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2. 

ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПА ДО СОЦИАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

3. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. 
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РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, ОПАЗВАНЕ И 

ЕКСПОНИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И РАЗУМНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 

 ПРИОРИТЕТ 3.4. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РАЗУМНО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ. 

 Мярка 3.4.1. Усъвършенстване на системата за отпадъци, чрез: 

 Подобряване на съществуващата система за по-ефективно управление на 

отпадъците, включително разделно събиране и оползотворяване; 

 Изграждане на компостиращи и сепариращи инсталации; 

 Рекултивация на замърсени територии и ликвидация на нерегламентирани 

сметища; 

 Информационни кампании за подобряване на екологичната култура на 

населението; 

 Реализация на малки демонстрационни проекти сред подрастващите и младежите. 

 

 

4. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4.   

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА И АКТИВНО ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

 

Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Малко 

Търново напълно съответства на общинския план за развитие, допълва го и го надгражда. 

 

 

7. Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на общинската 

програма за управление на отпадъците 
 

7.1. Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на 

отпадъците 

За всеки стратегически документ е важно не само да бъде разработен съобразно с 

методологията на стратегическото планиране, но и да бъде реализиран съобразно 

планираното. Поради това наблюдението и оценката на изпълнението на програмни 

документи са ключови етапи от цялостния процес на планиране, с оглед проследяване на 

изпълнението на предварително поставените цели, срокове и ресурси и навременно 

предприемане на действия за преодоляване на възникващи проблеми при реализацията на 

мерките, а при необходимост – извършване на актуализация. 
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Прилагане на система за наблюдение, отчет и оценка на Националния план за 

управление на отпадъците е предвидено като изискване в ЗУО. Съгласно чл. 49, ал. 4, т. 20 

от Закона, НПУО следва да съдържа система за отчет и контрол на изпълнението, а 

съгласно т. 21 – система за оценка на резултатите и за актуализация на плана. Тъй като 

ЗУО изисква общинските програми за управление на отпадъците да се разработват в 

съответствие със структурата на НПУО, такава система е разработена и включена и в 

програмата за управление на отпадъците на територията на община Малко Търново. 

Системата за отчет и контрол представлява процес на наблюдение (мониторинг) и 

събиране и анализиране на информация, свързана с изпълнението на мерките от дадена 

подпрограма. От съществено значение е да се гарантира, че информацията е събрана по 

един организиран и планиран начин и през редовни интервали.  

При изграждане на система за наблюдение, отчет и контрол е необходимо на първо 

място да се извърши ясно разпределение на отговорностите. Кметът на Общината 

организира наблюдението на изпълнението на общинската програма за управление на 

отпадъците. Той ще определи звеното в структурата на общинската администрация, което 

ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за изпълнение на включените в 

програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за изпълнение на програмата. 

Ясно ще бъдат дефинирани и отговорностите на вътрешните звена и на външните за 

администрацията структури, които ще предоставят информация, както и обхватът на 

данните и периодичността, с която това ще се извършва. 

Събиране на информация за проследяване на напредъка на изпълнението на 

програмните цели. Необходимо е да се определят обхватът и информацията, която ще се 

събира, източниците на данни и графикът за предоставяне на информацията. Обхватът и 

източниците на информация ще се обуславят от включените в програмата цели и мерки и 

избраните индикатори за изпълнение на мерките и за постигане на програмните цели. 

Осигуряването на достатъчно и надеждни данни в единен формат за образуване, 

състав, събиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците е от съществено 

значение за проследяване напредъка при постигане на целите и осъществяване на контрол 

по изпълнение на мерките. За целта е подходящо да се изготвят въпросници (формуляри), 

които ще се попълват от звената, които имат отношение към изпълнение на включените в 

програмата мерки. В този смисъл ще бъде целесъобразно Общината да разработи и 

прилага единна информационна система за отпадъците. 

По отношение на график за предоставяне на информацията, свързана с текущото 

наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците, минималното 

изискване е тя да се събира, систематизира и обобщава на годишна база. Сроковете за 

събиране и систематизиране на данните трябва да са съобразени с нормативно 
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изискваните срокове за отчети и доклади, с цел постигане на ефективност и ефикасност на 

процеса. ЗУО изисква Кметът на Общината да представя годишен отчет за изпълнение на 

програмата за управление на отпадъците за предходната година до 31 март, а 

регионалните сдружения за управление на отпадъците да представят годишни отчети за 

изпълнение на целите по чл. 31 от ЗУО до 10 март на следващата година. Поради това 

събирането и систематизирането на информацията за предходната година ще се извършва 

до края на месец февруари. 

Системата за наблюдение, отчет и контрол на изпълнението на програмата трябва да 

включва действия, които да осигурят необходимата информация за междинни оценки и 

окончателна оценка на степента на изпълнение на целите, както и механизъм за анализ на 

причините за евентуални проблеми при изпълнението им и за актуализация при 

необходимост. 

Кметът на Общината ще издаде заповед за утвърждаване на вътрешни правила, 

които подробно ще описват отговорностите на всички структурни звена в Общината за 

набиране на съответната информация със съответните срокове, както и за обобщаването й 

и подготовката на годишен отчет пред общинския съвет за изпълнението на общинската 

програма за управление на отпадъците. 

 

7.2 .  Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление 

на отпадъците 
 

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е 

общинският съвет. Кметът на Общината ще информира ежегодно общинския съвет и 

обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година. За 

целта той ще изготвя Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 

през ....г. Отчетът ще се представя в срок до 31 март, като копие от отчета ще се изпраща в 

РИОСВ, а самият отчет ще се публикува на интернет страницата на Общината. 

 

Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година 

е да се проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите 

промени или адаптиране на програмата за текущата година. 

 

Отчетът ще се изготвя на достъпен език и стил и ще включва графики, фигури, 

таблици, които ще илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите. Годишният 

отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците ще се изготвя в следния 

формат: 

1. Въведение 
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2. Общи условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия в 

общината 

3. Действия, предприети от Общината за осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението 

- Създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни 

- Преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на програмата 

през съответната година и предприетите мерки за преодоляването им 

- Резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на 

отчетната година 

4. Напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата 

5. Заключение 

Приложения 

Въведението ще включва уводни бележки, в които ще се обяснява основанието за 

изготвяне на отчета, за кого е предназначен отчетът, какви са целите на отчета и 

пояснение как е структуриран. Може да бъдат включени и други важни съображения във 

връзка с изпълнение на програмата за управление на отпадъците в отчетния период. 

 

Основната част от документа ще бъде отчетът за изпълнение и в нея ще се 

представят промени в средата за изпълнение през отчетната година; описание на 

предприетите от Общината действия за мониторинг и контрол по изпълнение на 

програмата, вкл. проведени оценки и/или допитвания до населението; постигнатия 

напредък по изпълнение на целите и мерките въз основа на включените в програмата 

индикатори за изпълнение и анализ на тяхното изпълнение, както и причините за 

неизпълнение. Описанието на напредъка по изпълнението на целите и мерките ще се 

структурира в съответствие с целите, включени в общинската програма за управление на 

отпадъците. Всяка подпрограма с мерки се отнася към определена цел в програмата, така 

че изпълнението на мерките в отделните подпрограми ще се докладва към съответната цел 

в програмата. 

 

В заключителната част ще се представят изводи от анализа на изпълнението  и 

предложения за промени или адаптиране на програмата за текущата година в случай на 

необходимост. 

 

В приложение в табличен формат ще се докладва напредъкът по изпълнение на 

индикаторите, разработени за постигане на специфичните цели в програмата за 

управление на отпадъците, който е основата за текстовата част на отчета за напредъка по 

изпълнение на програмата. За целта Общината ще ползва табличния формат, използван в 

Плана за действие към всяка подпрограма на приетата програма, или друг подходящ 

формат. 
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7.3  Процедура за актуализация на програмата 
 

Съгласно чл. 52, ал. 3, т. 2 от ЗУО общинската програма за управление на 

отпадъците ще се актуализира при промяна във фактическите или нормативните условия. 

 

Необходимост от актуализация на програмата може да възникне по различни 

причини: 

 в резултат от въздействието на „външни“ фактори – например промени в 

изискванията на европейското и българското законодателство, които налагат промяна в 

поставените в програмата стратегически и специфични цели и в съответните програмни 

мерки; 

 в резултат на фактори, свързани с изпълнението – значително изоставане в 

изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък за постигане на целеви 

индикатори въпреки изпълнението на програмните мерки, което налага прилагането на 

допълнителни мерки към вече приетите или замяна на някои от приетите мерки, които не 

дават очаквания предварително резултат. 

 

Предвижда се междинна оценка на програмата след три-годишен срок на 

изпълнение, която ще посочи тенденциите и степента на изпълнение на програмните цели. 

В съответствие с изводите от междинната оценка може да се извърши актуализация на 

програмата, ако се налага. 

 

Ако обаче в резултат на промени в обстоятелствата се налага да се направи 

актуализация в друг времеви период, то тя ще се извърши по всяко време от изпълнението 

на общинската програма за управление на отпадъците. 

 

Процедурата за актуализация следва процедурата за разработване и одобрение на 

програмата. Актуализацията на програмата също ще трябва да премине през обществени 

консултации и да се приложи законодателството за екологична оценка на планове и 

програми, след което да се одобри от общинския съвет и да се публикува за информация 

на обществеността. 
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8. Приложения  
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