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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 
 
ГД  Главна дирекция 

ЕК  Европейска комисия 

ЕС  Европейски съюз 

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 устройството 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 

МОСВ  Министерство на околната среда и водите 

МРО  Масово разпространени отпадъци 

МС  Министерски съвет 

НПУО  Национален план за управление на отпадъците 

НУБА  Негодни за употреба батерии и акумулатори 

ОПОС  Оперативна програма "Околна среда" 

ОСР  Отпадъци от строителство и разрушаване 

ПУО  Програма за управление на отпадъците на община Две могили 2015-2020 

ПО  Предотвратяване на отпадъците 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

РДО  Рамкова директива за отпадъците 

РИОСВ  Регионални инспекции по опазване на околната среда и водите 

ТБО  Такса битови отпадъци 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ  
Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Две могили за 

периода 2015–2020 г. е разработена на основание чл.79 от Закона за опазване на околната 
среда /ЗООС/ и чл.52 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.  

Същата е изготвена във връзка с изтичане на нейният програмен период и има за 
цел да обхване и приложи променената нормативна уредба в областта на управлението 
на отпадъците.  

Програмата е изготвена в съответствие с целите, структурата, предвижданията и 
програмния период на Националния план за управление на отпадъците  2014 – 2020г. 
/НПУО/ и в съответствие със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната 
среда и водите, за утвърждаване на „Методически указания за разработване на общински 
и методически указания за разработване на регионални програми за управление на 
отпадъците за периода 2015-2020 г.".  

Програмата отчита риска от въздействието на отпадъците върху околната среда, 
средствата и методите за тяхното най-екологично третиране, както и ограничаване на 
риска върху човешкото здраве от тяхното въздействие.  

Тя е инструмент, чрез който се очертава бъдещата рамка за управлението на 
отпадъците.   Процеса на предварително планиране е важна част от цялостната насока и 
постигането на конкретни резултати в тази област.  
Чрез разработването на програмата се цели навременно предвиждане, както на 
необходимия финансов ресурс за изпълнение на дейността, така и на конкретни мерки, 
които следва да се предприемат при управлението на отпадъците, изпълняващи 
законодателството в тази област.  
Програмния период на програмата улеснява местната администрация, като предлага 
насоки за изпълнение за определен период с определени финансови ресурси.  
Програмата се актуализира периодично при промяна на нормативната уредба, при 
изменения на целите и приоритетите на националното законодателство и при изтичане 
на периода й, което дава възможност за вземане на навременни и адекватни мерки при 
изпълнение на политиката, свързана с управлението на отпадъците.  
 

1. ИЗИСКВАНИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
При разработването на програмата са взети предвид освен посочените законови 

изисквания и редица европейски и национални програмни и методически документи и 
изследвания, в т.ч. 

� Закон за управление на отпадъците /обн. ДВ, бр.53/13.07.2012г./; 
� Закон за опазване на околната среда /обн. ДВ, бр.91/25.09.2002г./; 
� Национален план за управление на отпадъците 2014-2020г.; 
� Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите опадъци, предназначени за депониране 2010-2020г.; 
� Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство 

и разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020г.; 
� Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния 

превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране; 
� Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 
25.05.2004 г.); 

� Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци (обн. ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.); 
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� Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 
06.12.2013 г. (обн. 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 управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 
13.11.2012г. в сила от 13.11.2012 г.); 

� Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.); 

� Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., 
изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.); 

� Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид 
(обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.); 

� Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. 
ДВ, бр.36 от 2013 г.); 

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

� Наредба № 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.); 

� Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.); 

� 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 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.); 

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

� Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 
г.); 

� Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС 
№ 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.); 

� Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване 
(приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г.,в сила от 
01.01.2014г.; 

� Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 
продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени 
отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., 
изм. и доп.,бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 16.06.2009 
г., бр. 69 от 3.09.2010 г., изм., бр. 85 от 29.10.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и 
доп., бр. 29 от 8.04.2011 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм., бр. 
75 от 2.10.2012 г., в сила от 1.10.2012 г.; изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. 
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на ВАС на РБ - бр. 87 от 9.11.2012 г., изм., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 
30.08.2013 г., бр. 100 От 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.); 

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

� Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция 
или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-
декларации при трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 76 от 
31.03.2011 г., обн. ДВ. бр.29 от 08.04.2011 г.); 

� Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците (обн. ДВ. бр. 66 
от 08.08.2014г.). Наредбата въвежда европейската класификация на отпадъците, 
задължителна за прилагане и от общините. 

� Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри. Наредбата определя изискванията за предоставяне на информация на 
НСИ и ИАОС относно отпадъците и съоръженията и инсталациите за 
отпадъците, включително информация и от общините. 

 
2. ПРИНЦИПИ  

Програмата за управление на отпадъците на община Две могили се основава на 
следните основни принципи: 

„Предовратяване” – образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 
избегнато, където това е възможно. 

„Разширена отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” – лицата, 
които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната 
среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за 
третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на 
защита на околната среда и човешкото здраве. 

„Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат 
предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап. 

„Близост” и „самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани 
възможно най-близко до мястото на тяхното образуване. 

„Участие на обществеността” – съответните заинтересовани страни и органи, 
както и широката общественост имат възможност да участват в обсъждането на 
плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на 
отпадъците, да правят предложения и да имат достъп до тях, след разработването им. 

 
3. ЙЕРАРХИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
При разработването на програмата е спазена йерархията за третиране на 

отпадъците, изградена съгласно изискванията на Европейският съюз /ЕС/, а именно:  
1. Предотвратяване образуването на отпадъците;  
2. Подготовка за повторна употреба;  
3. Рециклиране;  
4. Друго оползотворяване /оползотворяване за получаване на енергия/;  
5. Обезвреждане /депониране/.  
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При прилагането на посочената по-горе йерархия на отпадъците, европейските 
страни трябва да предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават 
най-благоприятните за околната среда резултати като цяло. Това може да наложи 
специфични потоци от отпадъци да се отклонят от йерархията, когато това се основава на 
съображения, свързани с жизнения цикъл на отпадъците, във връзка с цялостното 
въздействие на образуването и управлението на такива отпадъци. Държавите-членки 
вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда – предпазни мерки и 
устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на 
ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве, 
икономиката и обществото. Ясните дефиниции са от решаващо значение за точното 
определяне на нивата на йерархията за управление на отпадъците, като по този начин се 
избягват случаи на неправилно приложение на йерархията. Като цяло, трябва да се 
подчертае, че това, че даден оператор дава описание на дадена операция в съответствие с 
терминологията на дефинициите на Рамковата директива за отпадъците /РДО/ или на 
съответния национален закон, не означава автоматично, че това е точно тази операция. 
Конкретните обстоятелства на планираната операция винаги трябва да се имат предвид, 
когато се оценява дали определението е изпълнено.  

 

3.1. Какво означава „предотвратяване” 

Законодателството дава следното определение за предотвратяване: „Мерките, 
взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се 
намалява: 

• количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите 
или удължаването на жизнения им цикъл; 

• вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 
човешкото здраве; или 

• съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”. 

Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока от 
материали – добив, производство, разпространение и потребление. 
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3.2. Какво означава „повторна употреба” 

Законодателството дава следното определение за „повторна употреба”: „Всяка 
дейност, посредством, която продуктите или компонентите, които все още не са се 
превърнали в отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени”. 
Повторната употреба е един от начините за предотвратяване на отпадъците - тя не е 
дейност по управление на отпадъка.  

 
3.3. Какво означава „оползотворяване” 

Определението на термина „оползотворяване” е една от ключовите концепции на 
Закона за управление на отпадъците. „Оползотворяване” от една страна, и 
противоположният термин „обезвреждане” заедно съставляват „третиране на 
отпадъците”. Всяко третиране на отпадъците може да е или дейност по оползотворяване, 
или дейност по обезвреждане. Нито една дейност не може да се определи едновременно 
като дейност по оползотворяване или обезвреждане. Накратко казано, операциите по 
обезвреждане са предимно операции по управление на отпадъците, които целят 
освобождаване от отпадъците, чрез депониране, докато основният резултат на операция 
по оползотворяване е „отпадъкът да се използва за полезна цел, чрез замяна на други 
материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, 
или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено 
предприятие или в икономиката като цяло”. 

Оползотворяването е разделено на три под-категории: 

• подготовка за повторна употреба; 

• рециклиране; 

• друго оползотворяване. 

 
3.4. Какво означава „подготовка за повторна употреба” 

Определението за „подготовка за повторна употреба” е : „Проверка, почистване или 
ремонт, операции по оползотворяване, посредством които продуктите или компонентите 
на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, така че да могат да бъдат повторно 
използвани без всякаква друга предварителна обработка”. Основната разлика между 
„повторна употреба” и „подготовка за повторна употреба” е, че в първия случай 
материалът или предметът не е станал отпадък, докато в случаите на „подготовка за 
повторна употреба” въпросният материал е станал отпадък по смисъла на определението 
за отпадъци и след това, чрез поправка се превръща отново в продукт, който се използва 
по предназначение. 

 
3.5. Какво означава „рециклиране” 

Определението за „рециклиране” в законодателството по управление на 
отпадъците е: „Всяка дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните 
материали се преработват в продукти, материали или вещества, за първоначалната им 
цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не 
включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които 
ще се използват като горива или за насипни дейности”.  
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Общата идея при рециклирането е, че един материал бива преработван с цел да се 
променят неговите физико-химични свойства и това да позволи той да се употребява 
повторно за същите или за други цели. Главната цел на Рамковата директива за 
отпадъците /РДО/ е ЕС да стане повече „рециклиращо общество”, което се стреми да 
избягва образуването на отпадъци и да използва отпадъците като ресурс. 
Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се класифицират като 
рециклиране, включват /но не само/: 

• Рециклиране на материали – например на пластмасови продукти или 
компоненти в пластмасови материали, стопяване на отпадъчно стъкло за стъклени 
продукти, употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др. 

• Производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите. 
Рециклирането включва физическо, химическо или биологично третиране, което води до 
материал, който вече не е отпадък. РДО не изисква никакво специално характеризиране 
на дейността по обработка или преработка, докато същата генерира материал, който се 
използва като оригиналния или за други цели и така затваря икономическия кръг на 
материали. Съгласно РДО изключение от това правило има при преработване в 
материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности, като те се 
изключват от рециклирането и представляват „друго оползотворяване” по смисъла на 
РДО”. 

• От определението за рециклиране на РДО следва, че единствено преработката 
на отпадъци в продукти, материали или вещества може да се приеме като рециклиране. 
Преработката на отпадъци, при която се получава отпадък, който претърпява други 
последващи стъпки за оползотворяване, не се приема за рециклиране, а за предварително 
третиране преди оползотворяване. Такава дейност следва да се категоризира като 
„подготовка преди оползотворяване или обезвреждане” или „предварителна обработка” 
преди оползотворяване. Последното включва дейности като разглобяване, сортиране, 
натрошаване, намаляване на обема, палетизиране, изсушаване, преопаковане, 
сепариране, смесване и други. Тези дейности не подхождат на никое от нивата на 
йерархия на отпадъците и поради това може да се разглеждат като „предшестващи” 
специфични типове оползотворяване. Например, биологичната преработка на отпадъци с 
цел стабилизиране на отпадъците преди насипни операции трябва да се класифицира 
като предварително третиране преди „друго” оползотворяване, а не като процес на 
рециклиране.  

 
3.6. Какво означава „друго оползотворяване” и „обезвреждане” 

Другите форми на оползотворяване не са споменати в частта с определенията, но 
са очертани в РДО, където след рециклиране се нареждат други форми на 
оползотворяване. „Друго оползотворяване” е всяка дейност, която отговаря на 
определението за „оползотворяване”, съгласно РДО, но която не отговаря на 
специфичните изисквания за подготовка за повторна употреба или за рециклиране. 
Примери за друго оползотворяване са: 

� Изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на 
отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е операция по 
управление на отпадъците с оползотворяване на енергията, класифицирана като R1 в 
приложение II към РДО респективно R1 в приложение 2 към §1, т.13 на ЗУО. Това 
констатира с изгарянето на отпадъци, без оползотворяване на енергия, класифицирано 
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като операция по обезвреждане D10 в приложение I към РДО, респективно D10 в 
приложение 1 към §1, т.11 на ЗУО.  

� Насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване - §1, т.10 
от ДР на ЗУО. 

Съгласно §1, т.11 от ДР на ЗУО, определението за „обезвреждане” е: „Всяка дейност, 
която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица 
възстановяването на вещества или енергия”. От това определение следва, че всяка 
дейност по третиране на отпадъци, която не отговаря на критериите на определението за 
оползотворяване по подразбиране се счита за обезвреждане. Определението „дори, 
когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или 
енергия” отразява обратно идеята, че всяка дейност по оползотворяване трябва да 
отговаря на критерия, че „основен резултат”  е „използването на отпадъка за полезна 
цел”, чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за 
изпълнението на тази цел. 
 

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ И ОБЩИНИТЕ 

Задължения и правомощия на кметовете на населените места, съгласно Закона за 
управление на отпадъците 

Кметът на общината организира управлението на битовите и строителни 
отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на ЗУО и наредбата 
по чл.22 от ЗУО. 

Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови 
отпадъци се обслужва от лица по чл.35, на които е предоставено право да извършват 
дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане. 

Кметът на общината отговаря за: 

осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и 
други; 

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

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

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

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

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

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

изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните сдружения за 
управление на отпадъците на регионален принцип и съдейства за създаване на центрове 
за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба; 

организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата 
на наредбите по чл.13, ал.1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или 
обезвреждане; 

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

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

почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл.12 от ЗУО – 
почистване на отпадъци от пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите 
зони, крайпътните обслужващи комплекси, както и осигуряване на съдове за събиране на 
отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране; 

осигуряването на информация на обществеността по всички въпроси и 
ангажименти, вменени от закона чрез интернет страницата на съответната община, 
както и по друг подходящ начин; 

поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, 
стъкло, хартия и картон на територията на съответната община; 

предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 
и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. 

 

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОБЩИ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. 

• Общините, включени във всеки от регионите в Националния план за управление 
на отпадъците, създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се 
от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. 

• 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, определен от чл.6 ал.1 на ЗУО и да 
постигне изпълнение на задълженията на кметовете на общините, по чл. 19 от ЗУО. 

• Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в 
системите за разделно събиране на отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаси и 
стъкло, като сключва договори при условия и ред, определен с решение на общинския 
съвет, със: 

� организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда 
на глава пета, раздел III, и/или комплексно разрешително по реда на ЗУО. 

� други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден 
по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по 
събиране,транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на 
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територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, 
издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната 
среда. 

� с договорите по т. 1 се определят най-малко следните условия: 
-  изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от 

домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на 
съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на 
обслужване; 

-  количествени цели за разделно събиране, рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, 
както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение; 

- задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно 
събиране на територията на съответната община; 

- задълженията за предоставяне на информация на гражданите на 
съответната община по прилагане на системата за разделно събиране, 
провеждане на образователни и информационни кампании и работа с 
обществеността. 

• Кметът на общината самостоятелно, когато не участва в регионално сдружение, 
или съвместно с другите кметове на общините от регионалното сдружение предприема 
действия по възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за изграждане 
на ново съоръжение/я за третиране на битовите отпадъци най-малко три години преди 
изчерпване обема на депото за битови отпадъци или изтичането на експлоатационния 
срок на инсталацията, за което уведомява съответната РИОСВ. 

• Съгласно чл. 22 ал. 1 от ЗУО, Общинският съвет /по предложение на кмета на 
съответната община/ приема наредба, с която определя условията и реда за 
изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, 
оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 
биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя 
територия, разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на 
съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. С наредбата се 
уреждат и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, 
пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за 
предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други 
/изискването е валидно за населени места с население над 10 000 жители/. 

• Общините - членове на регионалното сдружение, определят собствеността на 
регионалното депо и/или друго съоръжение за третиране на отпадъците. 
Собствеността може да бъде: 

� на общината, която е собственик на терена или има учредено право на 
строеж върху определения за изграждане терен; 

� съсобственост на общините - членове на сдружението; 
� съсобственост между финансиращия частен партньор и общината - 

собственик на терена, и/или общините - членове на сдружението; 
� собственост на финансиращия частен партньор за съоръженията за 

подготовка преди оползотворяване или обезвреждане и оползотворяване 
на отпадъците. 

 
• Цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за 

управление на отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното сдружение и в 
нея не може да бъде калкулирана печалба за сдруженията. 
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• Община, неучастваща в регионалната система за управление на отпадъците, 
може да ползва същата или друга такава при условия и цени, определени от съответното 
регионално сдружение. 

• Общините, включени във всеки от регионите в Националния план за управление 
на отпадъците, създават по реда на този закон регионално сдружение. 

• Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в 
регионалното сдружение, копие от което се изпраща на кмета на общината, на чиято 
територия се предвижда изграждането или са разположени съоръжения за третиране на 
отпадъците. 

• Общинският съвет на община, включена в регион по Националния план за 
управление на отпадъците може да приеме решение за присъединяването й към 
сдружение на общини от друг регион, при условие, че не се осуетява създаването или 
функционирането на регионалното сдружение или регионалната система за управление 
на отпадъците в собствения й регион след представяне на положителни становища на 
двете регионални сдружения и на РИОСВ. 

• Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини. 
• Регионалното сдружение възниква от датата на неговото първо общо събрание, 

протоколът от което се изпраща на министъра на околната среда и водите и на 
съответния областен управител. 

• Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е 
собственик на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на 
съоръжението за третиране на отпадъци, или която има учредено право на строеж. 

• Регионалното сдружение няма за цел да формира и не разпределя печалба, не 
придобива собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните 
общински администрации. 

• Органи на управление на регионалното сдружение са общото събрание и 
председателят на сдружението. 

• Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление 
на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството 
на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране 
само след създаването на регионално сдружение. 

• Община, която откаже да участва, предизвика забавяне, осуети създаването или 
функционирането на регионално сдружение и/или на регионална система за управление 
на отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите ползи на останалите общини от 
съответния регион. 

• Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на 
участващите в него общини. 

• Областният управител, а ако съответният регион попада на територията на две 
или повече области - техните областни управители, участват в общото събрание на 
регионалното сдружение без право на глас. 

• Общото събрание на сдружението се свиква от неговия председател веднъж на 6 
месеца или по искане на някои от кметовете на общините – членове на сдружението или 
на областния управител. 

• Общото събрание взема решения за: 
� избор на председател; 
� приемане на нови членове в регионалното сдружение; 
� даване становище за присъединяване на община към сдружение на 

общини; 
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� определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, 
структурата; 

� определяне на общините, които възлагат обществени поръчки за избор 
на доставчици и изпълнители по изграждането на елементите на 
регионалната система за управление на отпадъци, както и за 
представителността на общините в комисиите за провеждане на 
обществените поръчки; 

� разпределението на задълженията между отделните общини за 
изпълнение на целите за разделно събиране, повторна употреба, 
рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци; 

� приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната 
система за управление на отпадъците; 

� определяне на реда и начините за събиране и разпределение на 
дължимата цена от потребителите на системата (общините - членове на 
регионалното сдружение); 

� даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато 
регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини 
извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци; 

� осъществяване на контрола на експлоатацията на регионалната система 
за управление на отпадъците и дейността на избрания оператор/и; 

� собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за 
третиране на отпадъци; 

� вътрешни правила за работа на сдружението; 
� други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение. 

• Община, която не изпълни решение на общото събрание в определения й за това 
срок, отговаря за нанесените вреди и пропуснатите ползи на членовете на регионалното 
сдружение. 

• Председателят на регионалното сдружение се избира измежду лицата, 
представляващи общините, членове на регионалното сдружение за срок, съвпадащ с 
мандата му като кмет. 

• Председателят на сдружението участва в гласуванията на общото събрание 
наравно с останалите кметове на общини. 

• Председателят на сдружението: 
� представлява сдружението; 
� изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание; 
� свиква и ръководи заседанията на общото събрание; 
� поддържа достоверна информация за броя на жителите на общините - 

членове на регионалното сдружение, на основата на официалните данни 
от Националния статистически институт; 

� организира и ръководи изпълнението на решенията на общото 
събрание; 

� извършва други дейности, възложени му от общото събрание. 
• Страните в сдружението заявяват и гарантират, че: 

� ще развиват система за събиране на битови отпадъци по начин 
осигуряващ извозването за обезвреждане в Регионалния център; 

�  ще уведомяват останалите СТРАНИ по споразумението незабавно в 
случаите, когато предприемат действия за сключване на каквито и да е 
договори или  споразумения с други лица, които пряко или косвено 
касаят дейностите по събиране, транспортиране, съхранение, сортиране 
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и обработка на отпадъци, образувани на територията на съответната 
община; 

�  всяка от страните няма да изгражда друго съоръжение за обезвреждане 
на битови отпадъци на нейна територия; 

�  всяка от страните ще актуализира съответната общинска програма за 
управление на отпадъците в съответствие с изискванията на 
споразумението; 

� всяка от страните ще актуализира договорите с лица извършващи 
събиране и транспортиране на битовите отпадъци в съответствие с 
изискванията на споразумението; 

� всяка от страните ще актуализира съответната общинска тарифа за 
определяне на такса битови отпадъци до нива покриващи разходите за 
обезвреждане на отпадъци в Регионалния център; 

� всяка от страните ще осигурява закриването на старите депа на нейната 
територия, при условия и срокове, регламентирани в националното 
законодателство. 

 
6. ДРУГИ КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗУО 
• 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 следните срокове и количества: 

� до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло; 
� до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло; 
� до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло. 

• 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. 

• Постигане на поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което 
отговорност имат възложителите на строителни дейности, както публични органи, така 
и бизнес: 

� до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците; 
� до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците; 
� до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 

• Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните населени 
места са задължени от началото на 2013 г. да събират разделно отпадъците от хартия и 
картон, стъкло, пластмаси и метали в съответствие с наредбите на общините по чл.22 от 
ЗУО. Наредбите следва да се приемат от общинските съвети до средата на 2014 г. 

 
 

7. РЕГУЛАЦИЯ НА ДРУГИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ 
КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНСКО НИВО. 

Закон за местните данъци и такси 
• Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по 

управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на отпадъците 
е регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Въведена е “такса битови 
отпадъци”, която се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в 
депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата 
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на териториите за обществено ползване в населените места. Таксата се определя в 
годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на 
одобрена план-сметка за всяка дейност (чл. 66 от ЗМДТ). 

• Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци: контейнери, кофи и 
други; Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

• Почистване на улиците, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване; 

• Проектиране, строителство, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг 
на депата за битови и строителни отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане на битови и строителни отпадъци. 

 
Закон за устройство на територията 
• Законът урежда административно-обществените отношения, свързани с 

устройството на територията, изискванията към инвестиционното проектиране и 
строителството в страната, и определя ограниченията върху собствеността за 
устройствени цели. 

• Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като 
елементи на техническата инфраструктура. 

• Законът съдържа разпоредби във връзка с произтичащите от ЗУО изисквания 
относно строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради, както следва: 

- оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за 
съответствие с редица изисквания, включително и с изискванията за разделно 
събиране на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните 
работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им 
оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните 
количествени цели за оползотворяване и рециклиране; 

- премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление 
на строителни отпадъци, изискван от ЗУО. 

 
8. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ И 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ, СЪГЛАСНО НПУО 2014-2020. 
� Европейските стратегически документи от последните години променят 

философията и подхода към отпадъците, и по-конкретно предлагат преход от 
целенасочено управление на отпадъците като фактор, увреждащ околната среда, към 
политика на предотвратяване на тяхното образуване и ефективното им използване като 
ресурси. 

� Този подход цели прекъсване на връзката между икономическия растеж и 
генерирането на отпадъци, вредящи на околната среда и създаващи риск за човешкото 
здраве. 

� За разлика от принципите в предходната нормативна уредба, целяща 
намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, настоящото 
законодателство съдържа конкретни изисквания и количествени цели за намаляване 
депонирането на отпадъци, за рециклиране и оползотворяване на специфични 
отпадъчни потоци и за предотвратяването на отпадъците като най-високо ниво от 
йерархията на управление на отпадъците. 

� Като се имат предвид предвижданията на стратегическите документи на ниво 
ЕС, очертаващи политиките по ефективно използване на ресурсите и околна среда по 
пътя на устойчивото развитие, както и работната програма на ГД „Околна среда” за 
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преглед на политиките в сектор „Отпадъци”, може да се очакват промени в европейското 
законодателство, целящи още по-висока степен на защита на околната среда и човешкото 
здраве, както и преход от управление на отпадъците към устойчиво управление и по-
ефективно използване на ресурсите, и вероятно: 

•  допълнителни ограничения относно депонирането на отпадъци до 2020 г., и 
с по-голяма вероятност депонирането да се ограничи само до отпадъци, 
които не могат да се рециклират и оползотворят, и по-конкретно 
ограничения за депонирането на пластмасови и/или хранителни отпадъци, а 
в по-далечен хоризонт – и повсеместна забрана за депониране на отпадъци; 

•  специални разпоредби за намаляване на употребата и предотвратяване на 
отпадъци от полиетиленовите торби за еднократна употреба; 

•  ограничения за изгаряне на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, 
като например пластмасови отпадъци, съответно въвеждане на по-високи 
цели за рециклиране на битовите отпадъци, особено на пластмасовите 
отпадъци; 

•  въвеждане на количествени цели за предотвратяване на образуването на 
отпадъци, особено за пластмасови, битови/хранителни и за опасни 
отпадъци; 

• по-високи цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 
отпадъци от опаковки, излезли от употреба електрическо и електронно 
оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и най-вече на 
пластмасовите отпадъци от тях, както и за батерии. 
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II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 

 
1. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Община Две могили е разположена в източната част на Дунавската хълмиста 
равнина върху площ от 345 кв.км. Заема 13,1 % от територията на Русенска област и 0,3% 
от тази на цялата страна. Територията й се състои от землищните граници на 12 населени 
места: селата Баниска, Батишница, Бъзовец, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, 
Острица, Помен, Пепелина, Широково и Чилнов. Неин административен център е град Две 
могили. Той се намира на 32 км на юг от град Русе. Разположен е от двете страни на ж.п. 
линията Русе - Горна Оряховица. Община Две могили граничи с общините Иваново, 
Борово, Опака, Попово и Бяла. 

 
Община Две могили заема територията на обширно заравнено льосово плато, 

характеризиращо се предимно с равнинен релеф, на места прорязан от дълбоки къси 
долове. Геоложкият строеж е изграден от два вида строителни почви – аптски варовици и 
комплекс от льосовидни отложения. Намира се в земетръсен район. Горният почвен слой, 
който е обработваема почва, е предимно чернозем. Под влияние на ерозивните процеси са 
разпространени тъмносиви и сиви горски почви, а по поречията на реките има 
алувиално-ливадни почви. 

Община Две могили попада в областта на умереноконтинентален климат и според 
климатичното райониране в България тук има най-добре изразена континенталност на 
климата: горещо лято, студена зима, големи годишни амплитуди на температурата, 
подчертан летен максимум на валежите. Средната годишна температура е +12°С. 
Всеобщото настъпило затопляне на климата дава своето отражение и в община Две 
могили. Преобладаващите ветрове с почти еднакъв дял са североизточните и 
югозападните. 
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Цялата територия на общината е дълбоко дренирана. Водата под повърхността на 
терена е на дълбочина 25 м. Това са води в малки количества с временен характер. 
Подземни води няма. Градът е водоснабден през 1952 г., с което се решава проблемът с 
водата. 

Преобладаваща растителност на територията на общината са широколистни 
дървета – тополи, акация, клен, дъб, габър, бряст, липа, леска, бреза и др. Горите са били 
култивирани. След демократичните промени и реформите в селското стопанство, горите 
се връщат на собствениците им и по-голяма част от тях се изсичат. 

Животинският свят в района е представен от елени, сърни, диви свине, зайци, 
фазани, яребици и катерици.  Освен полезния , има и вреден дивеч: вълци, лисици, чакали, 
срещат се и язовец, белка, дива котка, полска мишка, и др. 

През общината преминават реките Черни и Бели Лом, които са потенциален 
източник за поливане на обработваеми земеделски земи. На границата между селата 
Баниска и Копривец е построен най-големият язовир в област Русе - язовир Баниска. 

Характерна особеност на община Две могили е красивата и екологически чиста 
природа, съчетана с богато културно – историческо наследство. Красивите местности и 
паметници на културата, както и природните забележителности я правят привлекателна 
за любителите на познавателния туризъм. Тези фактори, заедно с благоприятното 
местоположение на общината, обуславят развитието на туризъм не само с локално, но и с 
национално и международно значение. 

Община Две могили разполага с 80 ха защитена територия – пещерата „Орлова 
Чука”, обявена за природна забележителност със Заповед №2810/10.10.1962г. на 
Председателя на Главно управление на горите при Министерски съвет, ДВ бр.56/1963 г. 

Две могили като селище съществува още от дълбока древност. Първи сведения за 
него са намерени в преддверието на пещерата „Орлова Чука” край село Пепелина. Това са 
каменни и керамични оръдия на труда, датиращи към 4 000 година пр. Христа. Селището 
има своя средновековна история и се съхранява през турското робство. След 
Освобождението, благодарение на благоприятното си географско разположение и 
изграждането на жп линия Русе-София, Две могили се разраства и през 1969 г. е обявен за 
град. 

 
2. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Общината е от IV функционален тип. Към края на 2012 г. населението наброява 

9 047 в това число 4 104 души за град Две могили. От общия брой на населението 4 470 са 
мъже и 4 577 жени. То представлява 0,12% от населението на страната и 3,91% от 
населението на област Русе. Гъстотата на населението  26 д/кв. км. 

За сравнение, през 2009 г. общият брой на населението на общината е бил  10 479 
души, в това число 4 478 души за град Две могили. От общия брой на населението през 
2009 г. 5 298 са били мъже и 5 451 жени. Тогава то е представлявало 0,15% от 
населението на страната и 4,16% от населението на област Русе. Гъстотата на 
населението през 2009 г. е била  34 д/кв.км.  

Тези сравнителни данни показват неблагоприятна тенденция към намаляване броя 
на жителите на общината, което е обща тенденция за областта, региона и страната като 
цяло. 
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Динамика на населението на Община Две могили за периода 2004-2012г., по 
местоживеене и пол. 

Години 
Общо В града В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2004 11 499 5 614 5 885 4 577 2 234 2 343 6 922 3 380 3 542 

2005 11 297 5 514 5 783 4 529 2 198 2 331 6 768 3 316 3 452 

2006 11 081 5 396 5 685 4 483 2 173 2 310 6 598 3 223 3 376 

2007 10 851 5 305 5 546 4 411 2 155 2 256 6 440 3 150 3 290 

2008 10 574 5 184 5 390 4 385 2 145 2 240 6 189 3 039 3 150 

2009 10 341 5 063 5 278 4 342 2 134 2 208 5 999 2 929 3 070 

2010 10 089 4 936 5 153 4 314 2 125 2 189 5 775 2 811 2 964 

2011 9 259 4 558 4 701 4 166 2 061 2 105 5 093 2 497 2 596 

2012 9 047 4 470 4 577 4 104 2 027 2 077 4 943 2 443 2 500 

    По данни на НСИ 

 

 

Тенденции в динамиката на населението на Община Две могили 
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Анализът на естественото движение на населението в Община Две могили за 
периода 2004 – 2012 г. показва отрицателен естествен прираст, който е една от най-
важните причини за намаляване броя на жителите на общината.  

 

Естествено движение на населението на Община Две могили 
за периода 2004-2012 г. 

Години Живородени Умрели Естествен прираст 

 
всичко момчета момичета всичко 

мъж
е 

жен
и 

всичко мъже жени 

2004 100 60 40 209 113 96 -109 -53 -56 

2005 83 47 36 242 135 107 -159 -88 -71 

2006 80 45 35 231 131 100 -151 -86 -65 

2007 84 44 40 206 102 104 -122 -58 -64 

2008 93 50 43 217 102 115 -124 -52 -72 

2009 78 42 36 190 97 93 -112 -55 -57 

2010 88 36 52 194 103 91 -106 -67 -39 

2011 83 45 38 229 120 109 -146 -75 -71 

2012 60 33 27 200 92 108 -140 -59 -81 

По данни на НСИ 

Механичният прираст на населението през последните години показва тенденция 
на превишаване броя на за изселените спрямо броя на заселените жители на общината, 
т.е. той също е отрицателен.  
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Механичен прираст на населението на Община Две могили за периода 2004 - 
2012 г. 

Години Заселени Изселени Механичен прираст 

 
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2004 147 61 86 213 96 117 -66 -35 -31 

2005 238 110 128 281 122 159 -43 -12 -31 

2006 125 46 79 119 78 112 -65 -32 -33 

2007 149 66 83 257 99 158 -108 -33 -75 

2008 137 55 82 290 124 166 -153 -69 -84 

2009 150 61 89 271 127 144 -121 -66 -55 

2010 185 78 107 331 138 193 -146 -60 -86 

2011 90 43 47 173 84 89 -83 -41 -42 

2012 59 21 38 131 50 81 -72 -29 -43 

      По данни на НСИ 

Тенденцията на намаляване на населението се засилва по-чувствително през 
последните 3-4 години и се дължи на отрицателния естествен и механичен прираст. Във 
всички села на общината  населението с постоянен адрес намалява. Демографските 
проблеми, характерни за цялата страна, са  налице и в община Две могили, а именно: 
сериозно застаряване на трудоспособното население, отрицателен естествен прираст, 
вътрешна миграция и емиграция. На фона на бързото намаляване на общия брой на 
населението в общината, протичащите демографски процеси могат да доведат до 
обезлюдяване на определени села. Това е сериозен проблем и е необходимо да се 
предприемат мерки както на общинско, така и на национално ниво за възраждане на 
българското село и подобряване на условията за живот в него. 
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Възрастова структура на населението на Община Две могили 
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Община Две могили се характеризира със специфична етническа структура. 
Преобладава населението от българската етническа група. Данните на НСИ за 
етническата принадлежност на населението на Община Две могили от последното 
преброяване на населението през 2011 г.,  показват следното:  

Население на Община Две могили по етнически признак 

Общо 
В т.ч. - 

отговорили 

Етническа група 

българска турска ромска друга 
Не се 

самоопределят 

9442 8660 5107 2519 999 19 16 

 

От горната таблица е видно, че икономическото, социалното и културното 
развитие на Община Две могили през периода 2014 – 2020 г. ще се осъществява в 
мултикултурна етническа среда, в която българите ще са около половината от 
населението, като ще е значителен делът на представителите на турското, както и на 
ромското население, който пред последните години се увеличава с по-бързи темпове.  

Според данните от Преброяване 2011-66.4% от населението на град Две могили е 
съставено от българската етническа група, 25.2% от отговорилите се самоопределят към 
турската и 8,1% към ромската етническа група.  
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Съотношение между етническите групи в Община Две могили  
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Етническа структура

 

 

В рамките на изследвания период намалява населението от всички представени 
етнически групи на територията на община Две могили. С най-бързи темпове намалява 
населението от ромската етническа общност, което се свързва с трудовата миграция на 
това население извън България.  

Според системата от социално-икономически и демографски показатели на 
Наредбата за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за 
целенасочено въздействие, обнародвана в ДВ, бр. No 64 от 23 юли 2004 г., община Две 
могили се определя като изостанал селски район. В област Русе в райони със специфични 
проблеми и приоритети, попадат и 6-те общини – Борово, Бяла, Две могили, Иваново, 
Сливо поле и Ценово. Тези общини са с преобладаващ селски начин на живот, 
специализация в развитието на селското и горско стопанство, характеризират се с ниска 
степен на развитие на икономическата база, високо равнище на безработица, ниски 
доходи на населението и обезлюдяване. 

 

3. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 
Анализът на компонентите на околната среда показва едно сравнително добро 

екологично състояние на общината и сравнително ниски рискове от замърсяване. 
Състоянието на околната среда по компоненти е следното: 

3.1. Атмосферен въздух 

В община Две могили няма промишлени производства, които да оказват негативно 
влияние върху атмосферния въздух. Единственото замърсяване се получава от битовото 
отопление през зимния сезон, което води до изпускане в атмосферата на прах, сажди, 
серен двуокис. Географското положение на община Две могили в област Русе създава 
определена косвена опасност за чистотата на атмосферния въздух, доколкото в областта  
нивото на вредни вещества в атмосферата, макар да е под средното за страната, я поставя 
на пето място по замърсеност на атмосферния въздух след областите Стара Загора, Варна, 
София (столица) и Кюстендил. 
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3.2. Води 

Речната мрежа на община Две могили, съставена от р. Баниски Лом, Черни Лом и 
Русенски Лом е чиста от техническа гледна точка, тъй като в акваторията й няма 
работещи предприятия, които да замърсяват речните води. На границата между  село 
Баниска /Община Две могили/ и село Копривец /Община Бяла /се намира най-големият 
язовир в област Русе - язовир “Баниски“. Той е водосбор от водите в община Попово и 
община Бяла. Два пъти годишно се прави дезинфекция на резервоарите и водопроводите, 
а ежемесечно се вземат проби за изследване чистотата на водата. При изследванията  не 
са отчетени негативни резултати. Уточнени са водоизточниците за населените места в 
общината при бедствено положение. 

Определена заплаха за чистотата на водите съществува  в с.Бъзовец, където в 
близост до помпената станция се изхвърля оборски тор, но РИОСВ  е направила 
съответното предписание и проблемът се контролира. 

Анализите показват, че през последните години е налице  тенденция към 
намаляване на количеството използвана вода  и подобряване на качеството на 
повърхностните води.  

 
3.3. Почви 

Почвите в района са в добро екологично състояние, както по отношение на 
запасеност с биогенни елементи, така и по отношение замърсяване с тежки метали и 
металоиди. Община Две могили е изключена от териториите с повишен здравен риск, 
свързан със замърсяването на почвата.  

Основен проблем на населените места в община Две могили е безотговорното 
депониране на отпадъците от селскостопанските обори, които освен механично 
замърсяване на каналната мрежа са и източници на нитратно замърсяване вследствие на 
процесите на разлагане.  

Екологичното състояние на община Две могили  зависи от естеството и 
количеството на основните замърсители, които в случая са отпадъците и от тяхното 
управление. 

Страната като цяло изостава в изграждането на система от съвременни регионални 
съоръжения и в закриването на съществуващите депа за отпадъци, които не отговарят на 
изискванията.  

Относителният дял на обслужваното население в община Две могили от системи за 
организирано събиране на отпадъците е 100%. По данни на общината, вече не 
съществуват проблеми с нерегламентираните сметища. 

 
III. SWOT АНАЛИЗ 

SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегическия 
анализ от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се 
разглежда откъм неговите „силни страни” и „слаби страни”. Средата, в която 
функционира обектът на стратегически анализ, се диференцира на „възможности” и 
„заплахи”. 

Силни страни – силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което 
притежава секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава 
сравнително предимство. 

Слаби страни – слабите страни представляват ограниченията или недостигът на 
ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора. 
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Възможности – възможностите представляват най-благоприятните елементи на 
външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва 
или би могъл да се възползва. 

Заплахи – заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те 
поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото /желаното/ състояние. 

Направеният SWOT анализ на управлението на отпадъците в община Две могили 
показва посочените по-долу резултати. 

 

1. ДОСТИЖЕНИЯ И СИЛНИ СТРАНИ  

Разработени са планови и нормативни документи, които се фокусират върху 
анализи и бъдещи действия с цел решаване на съществуващите проблеми. 

Изградена е добра общинска система за събиране и извозване на битовите 
отпадъци. 

Нивото на събираемост на такса „Битови отпадъци” и на заплащане на 
отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците е високо и 
устойчиво. 

Предстои разработване на работен проект за закриване и рекултивация на 
общинското депо. 

Липсват сериозни източници на замърсяване. 

Изграден е административен капацитет на Общината да управлява проекти в 
областта на околната среда. 

 

2. ПРОБЛЕМИ И СЛАБИ СТРАНИ  

Нивото на депониране на отпадъци е високо. 

Липса на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на 
биоотпадъците. 

Не са въведени социални механизми за защита на социално слабите слоеве от 
населението, което ограничава увеличаването на размера на таксите и осигуряване на 
собствен финансов ресурс за инвестиции в сектора на управление на отпадъците. 

Липса на целенасочени мерки и стимули, които да допринесат за предотвратяване 
образуването на отпадъци. 

Няма изградена мониторингова система, която да отчита удовлетвореността на 
обществеността и заинтересованите лица от резултатите, свързани с дейностите и 
услугите по управление на отпадъците. 

 

3. ВЪЗМОЖНОСТИ  

Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите, 
свързани с ефективното управление на отпадъците. 

Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразно и ефективно 
управление на отпадъците. 
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Работещи схеми за разширена отговорност на производителя за масово 
разпространени отпадъци в партньорство с Общината. 

Провеждане на кампании в рамките на национални и местни инициативи. 

 

4. ЗАПЛАХИ  

Необходимите публични инвестиции и оперативни разходи за управление на 
отпадъците съобразно нормативните изисквания и достигане на набелязаните цели са 
значителни. 

Подготвян от ЕК нов пакет за промени в европейското законодателство в сектор 
отпадъци с разширени като обхват и повишени като количествени изисквания цели за 
предотвратяване, рециклиране и оползотворяване на отпадъците и фактическа забрана 
за депонирането. 

 

IV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ ЗА 
БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА ПО ВИДОВЕ 
ОТПАДЪЦИ  

Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за отпадъците е от съществено 
значение за правилната оценка на съществуващото състояние и за ефективно планиране 
и контрол на дейностите по управление на отпадъците.  

Основен източник на данните за отпадъците е общинска администрация – Две 
могили, предвид задължението на общинските власти да организират управлението на 
отпадъците, образувани на тяхна територия съгласно изискванията на националното 
законодателство.  

Съгласно наличната информация, общото количество отпадъци на територията на 
община Две могили за периода 2011-2015г. е 17 925 тона.  

Количество на отпадъците по вид за периода 2011-2015 г. 

Вид на отпадъците 
Количество 

тона 

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Битови отпадъци 4231 3608 3180 3340 н. д. 

Строителни отпадъци 43 40 35 45 н. д. 

Производствени 
отпадъци 

4 3 4 3 н. д. 

ОБЩО 4278 3651 3219 3388 3389 

      Източник: Общинска администрация – Две могили,”Черни Лом 2008” ЕООД   
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1.1. Битови отпадъци 

Общото количество на събраните битови отпадъци на територията на община Две 
могили за периода 2011-2015г. е 17 925 тона, което е определено на база отчетите на 
дружеството, извършващо дейностите по третиране и транспортиране на отпадъците, 
които се представят на общината-“ЧЕРНИ ЛОМ 2008” ЕООД.  

1.2. Строителни отпадъци  
Общото количество отпадъци от строителството и разрушаване на сгради, 

депонирани на общинското депо за отпадъци за периода 2011-2015 г. е 163 тона (260,8 
м3), по данни на оператора на депото. 

Количество на строителните отпадъци за периода 2011-2015 г. 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 

 т м3 т м3 т м3 т м3 т м3 

Строителни 
отпадъци 

43 68,8 40 64 35 56 45 72 н.д н.д. 

    Източник: Общинска администрация – Две могили, ”Черни Лом 2008” ЕООД   

Отпадъците от строителството и разрушаване не се отделят регулярно и няма 
точни данни за количеството и състава им. В общината не се прилага процедурата за 
определяне на място за депониране на отпадъците на съответната строителна фирма, 
тъй като няма постъпили искания от строителни фирми за посочване на място и 
условията за депониране на отпадъците им. 

Няма практика за разделяне и сортиране на строителните отпадъци и те се депонират 
смесено с битовите отпадъци. Все още експертите констатират неконтролирано 
изхвърляне на строителни отпадъци и появата на нерегламентирани сметища в и извън 
населените места. 



 

2. МОРФОЛОГИЧЕН СЪСТАВ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

ТАБЛИЦА № 1 

Година  

  

Мер. ед. 

Регион Борово (Бяла, обл. Русе),  включващи: Община   Борово, Община Бяла, Община Две Могили, Община Ценово, Община Опака и Община Полски Тръмбеш         

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Население общо Регион 

Борово (Бяла, обл. Русе) 
  жит. 56 048 55 908 55 768 55 629 55 490 55 318 55 107 54 876 54 634 54 389 54 138 53 879 53 609 53 341 53 074 52 804 52 529 52 251 51 969 51 683 51 393 51 100 50 799 50 494 

Ръст на населението, %   %   -0,25% -0,25% -0,25% -0,25% -0,31% -0,38% -0,42% -0,44% -0,45% -0,46% -0,48% -0,50% -0,50% -0,50% -0,51% -0,52% -0,53% -0,54% -0,55% -0,56% -0,57% -0,59% -0,60% 

Отпадъци общо Регион Борово (Бяла, обл. 

Русе), съгласно представени официални 

справки от общините включени в региона 

за 2011 г., сумарно по редове 10, 11,12 и 

45. 

т/год 23 996 23 876 23 757 23 638 23 517 23 395 23 273 23 150 23 025 22 898 22 770 22 634 22 486 22 329 22 150 21 929 21 381 20 761 20 096 19 373 18 656 17 947 17 193 16 402 

Ръст на отпадъците, %   %   -0,50% -0,50% -0,50% -0,51% -0,52% -0,52% -0,53% -0,54% -0,55% -0,56% -0,60% -0,65% -0,70% -0,80% -1,00% -2,50% -2,90% -3,20% -3,60% -3,70% -3,80% -4,20% -4,60% 

Отпадъци общо Регион Борово (Бяла, обл. 

Русе), в проценти 
%         100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Строителни отпадъци 

общо Регион Борово (Бяла, 

обл. Русе) 

% от общото 

количество 

отпадъци 
  5,30%       5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 

  т/год 1 272       1 246 1 240 1 233 1 227 1 220 1 214 1 207 1 200 1 192 1 183 1 174 1 162 1 133 1 100 1 065 1 027 989 951 911 869 

Опасни домакински 

отпадъци - временно 

съхранение в РСУО и в 

последствие предавани по 

договор. 

0.1% от 

общото 

количество 

отпадъци 

2015-2034 

т/год         24 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 21 21 20 19 19 18 17 16 

Битови отпадъци на Вход 

сепарираща инсталация 
  т/год         20 524 20 418 20 311 20 204 20 095 19 984 19 872 19 753 19 625 19 487 19 331 19 138 18 660 18 118 17 539 16 907 16 282 15 663 15 005 14 315 

Общо количество 

отпадъци от контейнери за 

рециклати (син, жълт и 

зелен). 

% от общото 

количество 

отпадъци 

2015-2034 

          23,1% 23,6% 24,1% 24,5% 25,0% 25,5% 25,6% 25,7% 25,9% 26,0% 26,1% 26,3% 26,4% 26,5% 26,7% 26,8% 26,9% 27,0% 27,2% 27,3% 

Хартия   т/год         801 815 828 841 854 867 862 857 851 845 838 830 809 786 761 733 706 679 651 621 

Картон   т/год         344 350 356 361 367 372 370 368 365 363 360 356 347 337 327 315 303 292 279 267 

Пластмаса    т/год         1 154 1 173 1 192 1 211 1 230 1 248 1 241 1 234 1 226 1 217 1 207 1 195 1 165 1 131 1 095 1 056 1 017 978 937 894 

Стъкло    т/год         1 672 1 691 1 710 1 728 1 746 1 764 1 781 1 797 1 812 1 826 1 837 1 845 1 824 1 796 1 762 1 722 1 680 1 638 1 589 1 536 

Метали    т/год         368 375 381 387 393 398 396 394 391 389 385 382 372 361 350 337 325 312 299 285 

Примеси и други в 

контейнери за рециклати 
  т/год         1 101 1 118 1 136 1 153 1 170 1 186 1 182 1 178 1 173 1 167 1 161 1 152 1 125 1 095 1 062 1 027 991 955 917 877 

Общо количество битови 

отпадъци от смесения 

контейнер 

% от общото 

количество 

отпадъци 

2015-2034 

          64,1% 63,7% 63,2% 62,7% 62,3% 61,8% 61,7% 61,5% 61,4% 61,3% 61,1% 61,0% 60,9% 60,7% 60,6% 60,5% 60,4% 60,2% 60,1% 60,0% 

Хранителни    т/год         1 237 1 231 1 224 1 218 1 211 1 204 1 198 1 191 1 183 1 175 1 165 1 153 1 125 1 092 1 057 1 019 981 944 904 863 

Текстил    т/год         818 814 810 806 801 797 792 788 783 777 771 763 744 722 699 674 649 625 598 571 

Гума    т/год         270 269 268 266 265 263 262 260 259 257 255 252 246 239 231 223 215 206 198 189 

Кожа    т/год         320 318 317 315 313 311 310 308 306 304 301 298 291 282 273 263 254 244 234 223 

Градински   т/год         304 302 301 299 298 296 294 293 291 289 286 284 276 268 260 250 241 232 222 212 

Дърво   т/год         1 303 1 296 1 289 1 283 1 276 1 269 1 261 1 254 1 246 1 237 1 227 1 215 1 184 1 150 1 113 1 073 1 034 994 953 909 

Инертни, сгурия, пепел, 

пръст, пясък и други 
  т/год         7 558 7 519 7 480 7 440 7 400 7 360 7 318 7 274 7 227 7 177 7 119 7 048 6 872 6 672 6 459 6 226 5 996 5 768 5 526 5 272 

Хартия   т/год         979 956 934 911 889 867 862 857 851 845 838 830 809 786 761 733 706 679 651 621 

Картон   т/год         420 411 401 391 382 372 370 368 365 363 360 356 347 337 327 315 303 292 279 267 

Пластмаса    т/год         1 410 1 377 1 345 1 312 1 280 1 248 1 241 1 234 1 226 1 217 1 207 1 195 1 165 1 131 1 095 1 056 1 017 978 937 894 

Стъкло    т/год         1 115 1 081 1 048 1 015 982 950 917 885 853 820 787 754 709 664 619 574 531 489 448 408 

Метали    т/год         450 440 429 419 409 398 396 394 391 389 385 382 372 361 350 337 325 312 299 285 
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Примеси и други в 

контейнери за рециклати 
  т/год         -1 101 -1 118 -1 136 -1 153 -1 170 -1 186 -1 182 -1 178 -1 173 -1 167 -1 161 -1 152 -1 125 -1 095 -1 062 -1 027 -991 -955 -917 -877 

Биоразградими отпадъци 

изведени от ИСО към вход 

на Компостираща 

инсталация 

  т/г         1 233 1 241 1 250 1 258 1 266 1 273 1 281 1 330 1 323 1 302 1 306 1 308 1 289 1 265 1 225 1 181 1 137 1 094 1 048 1 000 

Общо рециклируеми 

отпадъци изведени от 

инсталацията за 

сепариране на отпадъци 

(ИСО) за Регион Борово 

(Бяла, обл. Русе) 

  т/год         9 148 9 100 9 053 9 005 8 956 8 907 8 857 8 804 8 747 8 685 8 616 8 530 8 316 8 075 7 817 7 535 7 257 6 981 6 688 6 380 

Рециклируеми отпадъци 

изведени от сепарираща 

инсталация 

% за 

програмния 

период 

2015-2034 

%         38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 

Хартия   т/год         1 602 1 594 1 586 1 577 1 569 1 560 1 551 1 542 1 532 1 521 1 509 1 494 1 457 1 414 1 369 1 320 1 271 1 223 1 171 1 117 

Картон    т/год         726 722 719 715 711 707 703 699 694 689 684 677 660 641 620 598 576 554 531 506 

Пластмаса   т/год         2 435 2 423 2 410 2 397 2 384 2 371 2 358 2 344 2 328 2 312 2 294 2 271 2 214 2 150 2 081 2 006 1 932 1 858 1 780 1 698 

Стъкло   т/год         2 369 2 356 2 344 2 332 2 319 2 306 2 294 2 280 2 265 2 249 2 231 2 209 2 154 2 091 2 024 1 951 1 879 1 808 1 732 1 652 

Метал   т/год         777 773 769 765 761 757 753 748 743 738 732 725 707 686 664 640 617 593 568 542 

Дърво   т/год         1 238 1 231 1 225 1 218 1 212 1 205 1 198 1 191 1 183 1 175 1 166 1 154 1 125 1 093 1 058 1 020 982 945 905 863 

Остатъчен отпадък на 

изход от инсталацията за 

сепариране на отпадъци 

(ИСО). 

  т/год         10 144 10 076 10 009 9 941 9 873 9 804 9 734 9 619 9 555 9 500 9 409 9 301 9 054 8 778 8 497 8 191 7 888 7 588 7 270 6 935 

Общо Отпадъци на Вход 

компостираща инсталация 
  т/год         2 956,0 2 955,5 2 954,9 2 953,9 2 952,7 2 951,1 2 949,4 2 988 2 971 2 938 2 929 2 914 2 856 2 786 2 697 2 600 2 504 2 409 2 308 2 201 

Градински отпадъци от 

Разделно събиране, 85% 

  т/год         1 723 1 714 1 705 1 696 1 687 1 678 1 668 1 658 1 648 1 636 1 623 1 607 1 567 1 521 1 472 1 419 1 367 1 315 1 260 1 202 

  %         7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 

Произведен компост   т/год         1 774 1 773 1 773 1 772 1 772 1 771 1 770 1 793 1 782 1 763 1 758 1 749 1 713 1 672 1 618 1 560 1 502 1 445 1 385 1 321 

Остатъчен отпадък от 

компостиращата 

инсталация 

  т/год         148 148 148 148 148 148 147 149 149 147 146 146 143 139 135 130 125 120 115 110 

Отпадъци на Вход клетка 

за депониране 
  т/год         10 292 10 224 10 157 10 089 10 021 9 952 9 882 9 769 9 703 9 647 9 556 9 446 9 197 8 917 8 632 8 321 8 013 7 709 7 385 7 045 

Отпадъци на Вход клетка 

за депониране с 

натрупване 

  тона         10 292 20 516 30 672 40 761 50 782 60 734 70 615 80 384 90 087 99 734 109 289 118 736 127 932 136 850 145 482 153 803 161 816 169 525 176 910 183 955 

  М
3
         12 865 25 645 38 341 50 952 63 478 75 917 88 269 100 480 112 609 124 667 136 612 148 419 159 916 171 062 181 852 192 253 202 270 211 906 221 137 229 944 

Постигнато рециклиране 1 

(хартия, картон, пластмаса, 

стъкло, дърво и метал) 

  %         38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 

  т/год         9 148 9 100 9 053 9 005 8 956 8 907 8 857 8 804 8 747 8 685 8 616 8 530 8 316 8 075 7 817 7 535 7 257 6 981 6 688 6 380 

Постигнато 

оползотворяване 1 (зелени 

и биоразградими 

отпадъци) 

  %         7,54 7,58 7,62 7,66 7,69 7,73 7,77 7,92 7,93 7,90 7,93 7,97 8,01 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 

  т/год         1 774 1 773 1 773 1 772 1 772 1 771 1 770 1 793 1 782 1 763 1 758 1 749 1 713 1 672 1 618 1 560 1 502 1 445 1 385 1 321 

Постигнато рециклиране и 

оползотворяване 1 спрямо 

общо генерирано  

годишно количество 

отпадъци  

  %         46,44 46,48 46,51 46,55 46,59 46,63 46,67 46,82 46,82 46,79 46,83 46,87 46,91 46,95 46,95 46,95 46,95 46,95 46,95 46,95 

  т/год         10 921 10 873 10 826 10 777 10 728 10 677 10 627 10 597 10 529 10 448 10 373 10 278 10 030 9 747 9 435 9 095 8 759 8 426 8 072 7 701 

Постигнато рециклиране 2 

(хартия, картон,пластмаса, 

стъкло, метал и дърво) 

  %         91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 91,33 

  т/год         9 148 9 100 9 053 9 005 8 956 8 907 8 857 8 804 8 747 8 685 8 616 8 530 8 316 8 075 7 817 7 535 7 257 6 981 6 688 6 380 

Постигнато 

оползотворяване 2 (зелени 

и биоразградими 

отпадъци) 

  %         54,33 54,61 54,88 55,16 55,44 55,71 55,99 57,08 57,11 56,88 57,17 57,45 57,73 58,02 58,02 58,02 58,02 58,02 58,02 58,02 

  т/год         1 774 1 773 1 773 1 772 1 772 1 771 1 770 1 793 1 782 1 763 1 758 1 749 1 713 1 672 1 618 1 560 1 502 1 445 1 385 1 321 

Постигнато рециклиране и 

оползотворяване 2 с/мо 

общо годишно количество 

рецикл. и оползотвор. 

отпадъци постъпили на 

Вход РСУО 

  %         82,24 82,30 82,37 82,44 82,51 82,57 82,64 82,91 82,92 82,86 82,93 83,00 83,07 83,14 83,14 83,14 83,14 83,14 83,14 83,14 

  т/год         10 921 10 873 10 826 10 777 10 728 10 677 10 627 10 597 10 529 10 448 10 373 10 278 10 030 9 747 9 435 9 095 8 759 8 426 8 072 7 701 
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* Коментари и бележки:    % от биоразградимите отпадъци съдържащи се в контейнера за смесени битови отпадъци преминава през Инсталация за сепариране на отпадъци (ИСО). Към рециклируемите отпадъци са включени и отпадъци от дърво. Отделените при сепарирането остатъци от дърво се продават за огрев или за производство на 

пилети и др., както е заложено в АРП.  

Процентно съотношение 

на морфологичния състав 

на отпадъците за периода  

2015г. - 2034г. 

  % 
Хранителни 

отпадъци 
Хартия Картон Пластмаса Текстил Гума Kожа Градински Дърво Стъкло Метал 

Инертни отпадъци, 

сгурия, пепел, пръст, 

пясък и други 

Строителни отпадъци 
Опасни домакински 

отпадъци 

            

    100 5,26 7,57 3,25 10,90 3,48 1,15 1,36 8,62 5,54 11,85 3,48 32,14 5,30 0,10             

 

 

ТАБЛИЦА № 2 

 

 

ТАБЛИЦА № 3 

Две могили                                                     

Население 10 559 10 255 9 442 9 418 9 395 9 371 9 348 9 319 9 284 9 245 9 204 9 162 9 120 9 077 9 031 8 986 8 941 8 895 8 849 8 802 8 755 8 707 8 658 8 609 8 558 8 506 

Отпадъци от домакинствата 3 989 3 979 3 947 3 731 3 712 3 694 3 675 3 656 3 637 3 617 3 598 3 578 3 558 3 537 3 514 3 489 3 461 3 426 3 341 3 244 3 140 3 027 2 915 2 804 2 687 2 563 

Отпадъци от търговския сектор 273 273 331 305 304 302 301 299 298 296 294 293 291 289 288 286 283 280 273 265 257 248 239 229 220 210 

Разходи за събиране, хиляди лв 204 167 138 127 116 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 

Разходи за събиране,лв/тон 51 42 35 34 31 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 30 31 32 33 34 

Образуване на отпадъци, домак./кг/год 378 388 418 396 395 394 393 392 392 391 391 391 390 390 389 388 387 385 378 369 359 348 337 326 314 301 

Среден доход на домакинство   392 407 426 449 472 494 516 536 556 576 596 615 636 657 678 701 724 748 772 798 824 851 879 908 938 

 

 

 

Община Две  Могили                                                 

                                                  

Общи данни за системата за 

разделно събиране 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Население                                                 

общински център Две Могили 4218 4207 4197 4186 4176 4163 4147 4130 4112 4093 4074 4055 4034 4014 3994 3974 3953 3932 3911 3889 3868 3846 3823 3800 

в малките населени места с жители 

до 3000  5224 5211 5198 5185 5172 5156 5136 5115 5092 5069 5046 5022 4997 4972 4947 4922 4896 4870 4844 4817 4790 4763 4735 4706 

Общо 9442 9418 9395 9371 9348 9319 9284 9245 9204 9162 9120 9077 9031 8986 8941 8895 8849 8802 8755 8707 8658 8609 8558 8506 

                                                  

Общо количество образувани БО 4278 4036 4016 3996 3975 3955 3934 3913 3892 3871 3849 3826 3801 3774 3744 3707 3614 3509 3397 3275 3154 3034 2906 2773 

БО от домакинствата 3947 3731 3712 3694 3675 3656 3637 3617 3598 3578 3558 3537 3514 3489 3461 3426 3341 3244 3140 3027 2915 2804 2687 2563 

Отпадъци от търговски, 

административни и промишлени 

обекти 331 305 304 302 301 299 298 296 294 293 291 289 288 286 283 280 273 265 257 248 239 229 220 210 
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3. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАКТИКИ ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 
Към момента на изготвяне на Програмата организираното събиране и 

транспортиране на отпадъците обхваща 100% от населението на  общината.  

От 2012г. събиране и транспортиране на отпадъците на територията на община 
Две могили се извършва от фирма “ЧЕРНИ ЛОМ 2008” ЕООД, съгласно Договор 
№121/13.08.2012г. с Община Две могили и Допълнителни споразумения: ДС 
1/13.08.2015г. и ДС 2/31.12.2015г. към същия договор.  

Осигурени са съдове за събиране и съхраняване на битовите отпадъци - 
контейнери, кофи и кошчета. 

 Съобразно спецификата на всяко отделно населено място, броя жители, 
тенденцията на застаряващо население по населени места, характер и гъстота на 
застрояване /разположение на жилищните и обществени сгради, предприятия и 
търговски обекти/, начин на събиране и периодичност на транспортиране Общината е 
приела най-рационално разпределението и използването на несменяемите съдове за 
битови отпадъци от различен тип, по населени места.  

 Община Две могили разполага с два специализирани автомобила за сметосъбиране 
и сметоизвозване - един сметосъбиращ камион  „МАН” с обем-20 куб.м и един малък  
„ИВЕКО” – 7 куб.м., които са отдадени под наем на фирма „Черни Лом 2008” ЕООД. 

 Транспортирането на битовите отпадъци на  територията на община Две могили се 
извършва по предварително изготвен /месечен и тримесечен график/, утвърден от Кмета 
на Общината. Честотата на обслужване на съдовете е както следва: 

За гр. Две могили: 

- Контейнери-тип „Бобър”-1.1 куб.м.- 2 пъти седмично. 

- Кофи-пластмасови-0.12 куб.м.- 1 път седмично. 

- Кошчета-двойни 2 пъти седмично. 

 За селата:  

- Контейнери тип „Бобър”- 1.1 куб.м.-два - три пъти в месеца. 

- Кошчета - всяко населено място ги обслужва по собствен график със собствен 
транспорт. 

 Утвърдената честота на обслужване и нейното изпълнение осигуряват на 
населените места на общината функционално сметосъбиране и сметоизвозване. 

 Нарушаване на графика се допуска през зимния сезон,причинено от лоши зимни 
условия. 

4. ДЕПОНИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО 
ЗА ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ДВЕ МОГИЛИ. 

Депото в гр. Две могили е изградено по одобрен проект и пуснато в действие през 
1993 година, съгласно протокол за държавно-приемателна комисия от 20.VІІ.1993 год., 
разрешение за ползване №1 от 02.VІІІ.1993 година и Заповед №82 от 21.09.1993 година на 
Кмета на Община Две могили за закриване на старото сметище и въвеждане в 
експлоатация на новото сметище в местността „Гърка”. 
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4.1. Местоположение на депото за отпадъци на община Две могили 

Площадката отстои на 0,2 км северозападно от регулационната линия на гр. Две могили. 
GPS координати: X (позиция изток) = 25.85635; Y (позиция север) = 43.57581; LL (WGS84). 
Имотът е общинска публична собственост (Решение на № 190/18.07.2000 г.) и заема площ 
от 4,0 хa. Начинът на трайно ползване на земите (по скица от кадастъра) е сметище.  
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5. ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  
Общообразувани битови отпадъци по фракции - община Две могили за периода 2011 – 2030 г. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Население 10,004 9,821 9,642 9,465 9,292 9,110 8,931 8,755 8,583 8,414 8,234 8,058 7,885 7,717 7,552 7,385 7,222 7,063 6,907 6,755 

Общо 
образувани 
отпадъци, 

т/г. 

2,695 2,698 2,694 2,685 2,672 2,652 2,630 2,605 2,578 2,550 2,516 2,482 2,448 2,413 2,378 2,341 2,304 2,267 2,231 2,195 

Хранителни 604 608 611 612 613 611 609 606 602 598 592 586 579 572 565 557 549 541 532 524 

Хартия 171 175 179 183 186 189 192 195 197 199 201 202 203 204 205 205 206 206 206 205 

Картон 99 101 102 104 106 107 108 109 110 111 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 

Пластмаса 219 219 219 218 216 214 212 209 207 204 201 198 195 191 188 185 182 179 176 173 

Текстил 81 79 78 77 76 75 73 72 71 70 69 67 66 65 64 63 62 61 59 58 

Гума 26 26 25 25 24 24 23 23 23 22 22 21 21 21 20 20 19 19 19 18 

Кожа 26 26 25 25 24 24 23 23 23 22 22 21 21 21 20 20 19 19 19 18 

Градински 759 766 769 769 766 760 752 743 734 723 710 698 685 672 659 646 633 620 607 594 

Дървесни 64 63 62 61 60 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 45 

Стъкло 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 102 100 98 96 

Метали 52 51 50 50 49 48 47 46 45 45 44 43 42 41 41 40 39 38 38 37 

Инертни 439 431 424 417 410 403 395 388 381 374 367 360 353 346 339 333 326 319 313 307 

Опасни 23 22 20 19 17 16 15 14 13 12 11 10 10 9 8 8 7 6 6 6 
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6. ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И 
РАЗРУШАВАНЕ 

Няма точни данни за количеството и състава на строителните отпадъци на 
територията на община Две могили. Причините за това са, че отпадъците от строителството 
и разрушаване не се отделят регулярно, събраните отпадъци се оценяват в обемни единици 
на база отчетените курсове на автомобилите, няма практика за разделяне и сортиране на 
строителните отпадъци и те се депонират смесено с битовите отпадъци. 

Данните за количеството на строителните отпадъци от различни източници на 
информация и в национален мащаб (годишни отчети за образуване на отпадъци от 
строителството и от разрушаване, общински програми за управление на дейностите по 
отпадъците, национална статистика и др.) силно варират и са трудни за съпоставка и 
очертаване на тенденция. По тази причина, прогнозата за образуване на отпадъците от 
строителството и разрушаване, е направена на база не само на националните данни, но и на 
допускания и предположения относно този вид отпадъци в някои европейски страни 
(Гърция, Германия).  

За България, и в частност за община Две могили е приета норма на натрупване от 300 
кг/жит./год. (с висока степен на несигурност) и предположение за линейното нарастване на 
нейния ръст с 0.5% на година. Прогнозираните количества строителни отпадъци за община 
Две могили са представени на графиката. Прогнозата предвижда през проектния период 
2009-2030 г. в общината да се образуват около 9 465 тона строителни отпадъци през 2015 г., 
и около 6 907 тона през 2030 г. 
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Прогнозa за количествата генерирани строителни отпадъци в община Две могили за 
периода 2009-2030 г. 
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7. ПРОГНОЗА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 

Общо количество отпадъци от опаковки за община Две могили за периода 2011 – 2030 г. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Население 10,004 9,821 9,642 9,465 9,292 9,110 8,931 8,755 8,583 8,414 8,234 8,058 7,885 7,717 

Общо 
количество 
отпадъци 
от 
опаковки, 
т/год 

3,241 3,283 3,318 3,347 3,369 3,385 3,397 3,405 3,410 3,411 3,409 3,406 3,401 3,396 

Хартия 539 550 561 570 577 583 588 592 595 597 597 598 598 598 

Картон 1,268 1,293 1,315 1,334 1,351 1,364 1,376 1,385 1,393 1,399 1,403 1,406 1,409 1,412 

Пластмаса 1,059 1,067 1,071 1,073 1,074 1,072 1,069 1,065 1,061 1,057 1,051 1,046 1,040 1,034 

Стъкло 322 321 319 318 316 315 313 312 310 309 307 306 304 302 

Метали 53 52 52 52 52 51 51 51 51 50 50 50 50 49 
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8. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Европейското и националното законодателство по управление на отпадъците 
(Стратегия на Общността за управление на отпадъците и ЗУО) поставят като първи 
приоритет предотвратяване образуването на отпадъците, което води до намаляване на 
вредното въздействие върху околната среда чрез намаляване на количеството и обема на 
образуваните отпадъци.  

Предотвратяването и намаляването на образуването на отпадъците се осъществява 
през целия жизнен цикъл на продуктите, от тяхното проектиране до превръщането им в 
отпадъци, и включва следните елементи:  

� Влагане на по-малко количество материали в производството на даден продукт 
(напр. купуването на непакетирани плодове и зеленчуци вместо купуването на пакетирани, 
намаляване дебелината на дадено покритие и др.); 

� Намаляване на опасните свойства на определени съставки/компоненти в 
продуктите (напр. премахване на тежките метали от батериите на мобилните телефони, 
използване на хлорирани разтвори като почистващи средства и др.); 

� Произвеждане на продукти, които могат да се използват повторно и влагане на 
материали, които могат да се рециклират (напр. торбички за пазар за еднократна употреба, 
измиване и повторно пълнене на стъклени или пластмасови бутилки и др.). Повторната 
употреба е най-разпространена при благотворителност (обикновено дрехи) или от 
неправителствени организации. Всякакъв вид стоки могат да бъдат разменени, чрез 
електронната мрежа - най-много мебели, книги, градински пренадлежности,бяла техника, 
играчки, телевизори и др.; 

� Удължаване полезния живот на продуктите – произвеждане на по-трайни продукти 
и осигуряване възможности за ремонтиране и поправка на продуктите (напр. поправка на 
обувки, запазване на стари мебели и др.). 

8.1 Предотвратяване образуването на отпадъци от домакинствата  
Въпреки че предотвратяването на отпадъците е първичното ниво в йерархията на 

управлението на отпадъците, то е свързано с ежедневните схеми на потребление, трудно 
може да бъде осъществено и изисква продължителни усилия за постигане на значителни 
резултати. Сферите, в които домакинствата биха могли да избягват отпадъците често се 
надценяват. В отпадъците от домакинствата преобладават отпадъците от ежедневието и за 
община Две могили. Краткият анализ на различни отпадъци в състава на битовите 
отпадъци и възможностите за предотвратяването им показва къде и до каква степен 
домакинствата реално могат да избегнат отпадъците. 
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8.2. Състав на отпадъците и възможности за предотвратяване от домакинствата 

Компонент % Коментар Мерки за предотвратяване 

Кухненски отпадъци 
и „зелени” отпадъци 

20-50% 

Отпадъците от 
кухнята 
произхождат 
главно от 
приготвянето на 
храната, а 
„зелените” 
отпадъци - от 
поддръжката на 
дворове и градини 

Предотвратяване на кухненските 
отпадъци: 

� Ястията да се приготвят в 
необходимото количество, 
за да не се похабява храна; 

� Отпадъците от кухнята да 
се дават за храна на 
животните, или 

� При възможност да се 
компостират у дома. 

„Зелените” отпадъци са 
следствие главно от желанието 
на хората да имат собствена 
градина. 

Община Две могили е селски 
район и мнозинството от 
населението живее в 
еднофамилни къщи. 
Препоръчително е да се 
насърчава домашното 
компостиране, което ще 
допринесе за намаляване на 
отпадъците в голяма степен. 

Хартия 

(не опаковка) 
3 – 7% 

Хартията идва 
главно от вестници, 
списания и 
рекламни брошури. 

Предотвратяването на 
отпадъците от вестници е 
непрактично. Вестниците са 
важно информационно средство. 
Количеството на вестниците и 
списанията обикновено нараства 
с благосъстоянието на 
населението. Предотвратяването 
би означавало преминаване към 
електронни медии като радио, 
телевизия и в частност Интернет. 

Опаковки 30 – 40% Съставени в 
голямата си част от 

Възможността за 
предотвратяване на тези 
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Компонент % Коментар Мерки за предотвратяване 

пластмаса (40 до 
50%) и картон 
(30%), освен това 
от композитни 
материали, 
метални кутии, 
стъкло. 

материали от домакинствата е 
крайно ограничена. Напитките в 
бутилки за многократна 
употреба намаляват и много 
стоки са опаковани 2 или 3 пъти. 
Има следните възможности: 

� Пазаруване със собствени 
торби, вместо приемане или 
купуване на пластмасови 
торби в магазините. 

� Опаковане на плодовете и 
зеленчуците до 
необходимия минимум, 
например пакетиране на 
няколко неща в една торба 
или да не се опаковат 
въобще (напр. бананите). 

� Избор на стоки, които са по-
малко опаковани. 

� Предпочитание към 
бутилките за многократна 
употреба и контейнери за 
изхвърляне на бутилки и 
кутии. 

� Купуване на концентрирани 
и повторно напълнени 
опаковки, ако има 
предлагане на такива. 

� Повторна употреба на 
торбичките за събиране на 
отпадъци или за пазар. 

Предотвратяването на 
опаковъчните материали от 
потребителите е относително 
ограничено. Производителите на 
продукти имат много повече 
влияние върху този вид 
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Компонент % Коментар Мерки за предотвратяване 

отпадъци при проектиране на 
опаковката. 

Хигиенни материали 1 до 3% 
Бебешки пелени и 
тампони, памперси 
за инвалиди 

Хигиенните материали са 
предназначени за удобство и 
хигиена и като такива не могат 
да се избегнат. 

Други отпадъци 5 до 20% 

Включени са 
батерии, обувки, 
тъкани, мебели, 
електрически и 
електронни уреди, 
строителни 
отломки и други. 

Мерки за предотвратяване на 
посочените отпадъци са: 

� Да не се използват чинии и 
прибори за еднократна 
употреба; 

� Дрехите, обувките, 
мебелите и уредите да се 
използват възможно най-
дълго; 

� Да се предпочита 
поправката пред подмяната. 

По-добрите икономически 
условия обаче обикновено водят 
до желание да се носят модни 
дрехи и да се използва модерно 
оборудване. Иновацията изисква 
модернизация на електронното 
оборудване на всеки 2 до 5 
години. Тези тенденции по-скоро 
увеличават генерирането на 
отпадъци, отколкото да ги 
намаляват. 

 

Данните в таблицата сочат, че предотвратяването на отпадъците в домакинствата е 
трудно осъществимо за повечето компоненти на битовите отпадъци. Проучвания относно 
предотвратяването и тестове в Германия в края на 80-те години на миналия век показват, че 
количеството на образуваните битови отпадъци може да бъде намалено максимум 10%. 
Трябва да се отбележи, че този резултат е бил постигнат от избрани и силно мотивирани 
домакинства. 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА  

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 2015-2020 г. 

41 

Най-общо обаче степента на участие на населението в избягването на отпадъците е 
слабо до незначително. Както показват опита и поведението на хората в ЕС и САЩ, където 
информационните кампании в това направление са факт вече 10-20 години, избягването на 
отпадъци при настоящата ситуация на продажба на стоки е доста ограничено. 
Доказателство за това е например, електрическото и електронното оборудване - хората имат 
склонност да сменят мобилните си телефони, телевизори, видеоапарати и др. много преди 
да са излезли от употреба, тъй като технологиите се променят бързо или само защото 
предлагането е много голямо и така, по-старите уреди се превръщат в отпадъци. 

8.3. Предотвратяване на отпадъците от промишлеността и търговския сектор 

 За предотвратяване на отпадъците от промишлеността и търговския сектор фирмите 
(дружествата) прилагат мерки за намаляване на техните отпадъци. Следните фактори са от 
значение за стимулиране на промишлеността и частния сектор за подобряване или промяна 
на системите им за управление на отпадъците: 

� Стойността за депониране на отпадъците и дали тя може да бъде повлияна от 
мерки за предотвратяване образуването на отпадъците и за рециклирането им; 

� Стойностите на суровините и енергията, които могат да затруднят определянето на 
нуждите от по-малко материали или по-ефективното използване на материалите по начин, 
по който ще се намали количеството на отпадъците; 

� Стойността на опаковките, които се използват за пакетиране на техните продукти и 
дали те могат да бъдат намалени чрез използването на други материали или по-малко 
материали; 

� Стойността за депониране на опаковки, получени в резултат от разопаковането на 
материали и продукти; 

� Сертификати за околна среда, чрез които фирмата се обвързва да работи опазвайки 
околната среда, като сертификата ISO 14001. Това има голямо значение, когато този 
сертификат може да подпомогне намирането на повече клиенти, които предпочитат 
компании, грижещи се за околната среда или, ако такива сертификати са необходими, за да 
се конкурират с фирми, които притежават голям пазарен дял, заради политиката им за 
защита на околната среда. 

Във всички тези случаи фирмите (дружествата):  

� Ще установят, че производственият им процес се променя; 

� Ще приемат техните отпадъци като материали, които биха могли да се избегнат 
или рециклират за по-малка стойност, отколкото да се депонират. 
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8.4. Мерки за предотвратяване образуването на отпадъците 

За осигуряване прилагането на принципа за предотвратяване и намаляване на 
образуването на отпадъците са въведени редица законодателни разпоредби. ЗУО изисква 
програмите за управление на отпадъците, разработвани от общините и лицата, които 
образуват или извършват дейности с отпадъци, да включват мерки за предотвратяване и 
намаляване на образуването на отпадъци.  

� Насърчаване на ефикасното използване на ресурсите. 

� Насърчаване на изследователската и развойната дейност в областта на достигането на 
по-чисти технологии. 

� Разпространяване на добри практики и резултатите от изследователската и 
развойната дейност в областта на предотвратяването на отпадъците. 

� Разработване на индикатори, свързани с директното въздействие на отпадъците 
върху околната среда, за оценка на ефективността на мерките за предотвратяване образуването 
на отпадъците.   

� Насърчаване на еко-дизайна на продуктите (чрез отчитане на всички екологични 
аспекти при разработването на продуктите, с цел подобряване на „екологичното поведение“ на 
продукта през целия му жизнен цикъл). 

� Предоставяне на информация относно техниките за предотвратяване на образуването 
на отпадъци с цел улесняване на прилагането на най-добрите налични техники от 
промишлеността. 

� Организиране на обучение на компетентните органи по отношение на включването на 
изисквания за предотвратяване на образуването на отпадъци в разрешенията.  

� Реализиране на разяснителни кампании за оказване подкрепа на бизнеса.  

� Сключване на доброволни споразумения с бизнеса с оглед на това съответни 
предприятия или промишлени сектори да съставят свои собствени планове или цели за 
предотвратяване образуването на отпадъци, както и да внесат корекции в продукти или 
опаковки, от които се получава голямо количество отпадъци. 

� Разработване на система от стимули за бизнес субекти, реализиращи дейности по 
разяснителни кампании за оказване подкрепа на бизнеса. 

� Създаване на експертни групи, включващи представители на МОСВ, потребители, 
производители, неправителствени организации, които да проучват международния опит и 
обобщават най-добрите световни практики и да предават своя опит чрез семинари, 
информационни кампании и др. 

� 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. 
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� Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация, насочена към 
широката общественост като цяло или към специфични групи от потребители за ползите от 
прилагане на мерки по предотвратяване образуването на отпадъците. 

� Реализиране на образувателни кампании в държавните и общинските администрации, 
насочени към намаляване на консумацията на хартия, чрез въвеждане на електронна обработка 
на данни, използване на рециклирана хартия и др.  

� Споразумения с производителите, като например работа на експертни групи за 
съответните продукти, каквато е практиката в рамките на интегрираните политики за 
продуктите, или с търговците на дребно по въпросите за наличие на информация във връзка с 
предотвратяване образуването на отпадъци и за продукти с по-малко отрицателно въздействие 
върху околната среда. 

� В контекста на обществените и корпоративните поръчки — включване на критерии за 
защита на околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци в обявите за търгове и 
в договорите, съгласно Закона за обществените поръчки. 

� Насърчаване на повторната употреба и/или поправка на подходящи изхвърлени 
продукти или на 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.  

В община Две могили предотвратяването на отпадъците на територията на общината 
и по-специално, активното участие на населението в предотвратяването не е било 
приоритет в управлението на отпадъците на общината до момента. Повечето от 
домакинствата не са запознати с практиките по предотвратяване и намаляване 
образуването на отпадъци.  

Инициативите, които община Две могили може да предприеме в периода на действие 
на  Програмата за управление на отпадъците, са представени по-долу: 

� Въвеждане на подходящи икономически инструменти за предотвратяване и 
намаляване на образуването на отпадъците; 

� Провеждане на кампании за повишаване степента на информираност на 
населението - популяризиране на схемите за „еко-маркировка”; 

� Контрол върху спазването от населението на изискванията с наредбите за масово 
разпространени отпадъци относно повторното използване на съответния вид масово 
разпространен отпадък; 

� Контрол върху спазването на забраните за изхвърляне в общия отпадъчен поток на 
опасни отпадъци от домакинствата. 

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА  

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 2015-2020 г. 

44 

8.5. Икономически инструменти за предотвратяване и намаляване на 
образуването на отпадъците  

Увеличаването на разходите за управление на отпадъците представлява стимул за 
намаляване на количествата образувани отпадъци, поради което усилията на общинската 
администрация ще бъдат съсредоточени към отчитане на количествата на образуваните 
отпадъци при определяне на размера на таксите, заплащани от домакинствата и 
промишлеността. 

Определянето на размера на такса „битови отпадъци” съобразно реално образуваните 
количества отпадъци е икономически инструмент, чрез който предприятията и 
домакинствата се насърчават да образуват по-малко количество отпадъци. Намаляването на 
количеството на образуваните отпадъци води и до съкращаване на разходите за общинския 
бюджет за събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците.   

Към момента размерът на такса битови отпадъци в общината се определя 
пропорционално на данъчната оценка на имота, което не е обвързано с количеството на 
отпадъците. В резултат, за някои причинители на отпадъци (търговски обекти, 
предприятия, многочленни домакинства) размерът на таксата е недостатъчен и не покрива 
разходите по управление на тези отпадъци, а за други - нереално висок спрямо 
действителните разходи. 

В страните на ЕС се прилагат различни схеми за заплащане на услугите по събиране и 
обезвреждане на отпадъци в зависимост от количеството на образуваните отпадъци. При 
тези схеми отделните домакинства могат да намалят размера на заплащаната такса, чрез 
изхвърляне на по-малко отпадъци в потока на смесените битови отпадъци и пренасочване 
на рециклируемите отпадъци към системите за разделно събиране. Резултатите от 
съвместното прилагане на разделно събиране и на схеми за заплащане на услугите по 
събиране в зависимост от количеството на отпадъците показват, че се постига намаляване 
на количеството на отпадъците, постъпващи за депониране от 20% до 50%.  

 
8.6. Кампании за повишаване степента на информираност на населението. 
Общинската администрация на Две могили следва да предприеме мерки за 

популяризиране и мотивиране на обществото, като организира провеждането на кампании 
за повишаване степента на информираност и общественото съзнание на населението за 
ролята му в опасностите за околната среда и човешкото здраве при неправилното 
управление на отпадъците. 

Предотвратяването и намаляването на образуването на отпадъци може да бъде 
насърчено, чрез провеждане на мероприятия за повишаване на екологичното съзнание на 
потребителите, насочени към разясняване на ролята на купувачите в намаляване на 
образуването на отпадъци и предизвикване на промяна в поведението им по време на 
покупката на продукти. Целта е вземането на решение за покупка да се влияе не само от 
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качествата и цената на продукта, но и от възможните вредни въздействия върху околната 
среда, като се вземат под внимание следните фактори:  

� Трайност на продукта, възможност за повторно използване и поправка;  

� Материалите, от които е направен продукта – възобновими или невъзобновими; 

� Съдържа ли продуктът излишни опаковки. 

Специфичен инструмент за насърчаване на предотвратяването на образуването на 
отпадъци са еко-маркировките на продуктите. Еко-маркирането е доброволен ангажимент 
от страна на производителите на продукти по отношение опазването на околната среда при 
разработването, производството, предлагането и ползването на продукти. Поставянето на 
знак за еко-маркировка върху даден продукт означава, че производителят на продукта 
доброволно е проектирал и произвел продукта така, че да се спазят нормативните 
изисквания за присъждане на еко-маркировка. Стоки и услуги със знак за еко-маркировка са 
все повече предпочитани в страните от ЕС спрямо аналогични продукти и услуги по 
отношение опазването на околната среда.  

Предвижда се мероприятията за популяризиране на схемите за еко-маркировка и 
повишаване на екологичното съзнание на купувачите да бъдат насочени към 
подрастващите–учениците и децата от детските градини, тъй като те са по-възприемчиви и 
у тях лесно и трайно може да се възпита загриженост за околната среда. За целта 
разяснителната кампания трябва да се представи на разбираем за тях език под формата на 
изнасяне на любопитни факти, викторини, тематични игри, сценични представления, 
конкурси и др. Планира се включването на подобни мероприятия по време на честванията 
на официални празници на града и ежегодните кампании по пролетно и есенно почистване. 

 
8.7. Мерки за екологосъобразно депониране 
Депонирането е основен метод за обезвреждане на отпадъците на територията на 

община Две могили. За осигуряване на екологосъобразно депониране на отпадъците на 
територията на общината основните мерки в  Програмата са насочени към следното: 

Привеждане в съответствие с нормативните изисквания или закриване на 
съществуващото депо за отпадъци.  

Засилен контрол върху депото, което ще остане в експлоатация до изграждане на 
регионалното депо;  

Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци, отговарящо на нормативните 
изисквания; 

Въвеждане на финансови и икономически инструменти; 

Предварително третиране на отпадъците преди депонирането им; 

Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци. 
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V. ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 
ИЛИ ЗАКРИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ В 
ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ДВЕ МОГИЛИ 

Съществуващото общинско депо за отпадъци в землището на град Две могили, в 
местността „Гърка” не отговаря на изискванията на националното и европейското 
законодателство. Поради потенциалния риск за околната среда, от първостепенна важност е 
съществуващото депо да бъде приведено в съответствие с нормативните изисквания, с цел 
обезпечаване на бъдещата експлоатация на депото или то да бъде закрито.  

Към момента на изготвяне на Програмата на територията на община Две могили се 
експлоатира единствено депото за отпадъци в местността “Гърка”. Изготвен е „Идеен проект 
за закриване на съществуващото общинско депо, община Две могили”. Там са представени 
две алтернативни технически решения за рекултивация на съществуващото депо, след което 
е предложено за реализиране по-подходящото и благоприятно решение от екологичен и 
икономически аспект. 

1. ПЪРВО ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ 
Първото техническо решение представя решение за рекултивация на съществуващото 

депо с обща височина на пластовете около 2.00 м, както е показано и е в съответствие с 
изискванията на законодателството. 

 

1.1. Типичен разрез на рекултивиращи пластове с обща височина около 2 м 
(Решение 1 от 2) 

Предлага се полагането на изравнителен слой от земни маси за правилното оформяне 
на повърхността на отпадъчното тяло, така че полагането на горните пластове да е точно и 
безаварийно. Този пласт ще се състои от слой земни маси с височина 0.5 м и в него ще се 
постави газдренажна система. Лентите са с ширина 1 м и височина 0.5 м. Отгоре ще се 
постави минерален запечатващ пласт, който е синтетичен и се състои от геомембрана. Над 
него ще бъде разделителният и защитен пласт от геотекстил, а над него е дренажният слой 
от промита речна баластра с височина 0.5 м. Следващия пласт над баластрата е 
рекултивиращият пласт с височина 1 м (0.7 м подпочвен слой и 0.3 м горен почвен слой – 
хумусна почва), който е разделен от промита речна баластра с разделителен геотекстил с 
дебелина 2 мм. 
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2. ВТОРО ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ 

Второто техническо решение представя техническо решение за рекултивационни 
пластове с обща височина около 1.3 м, както е показано и е в съответствие с изискванията на 
законодателството.

 

2.2.Типичен разрез на рекултивиращи пластове с обща височина около 1.3м 
(Решение 2 от 2) 
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И с второто решение се предлага полагането на изравнителен слой от земни маси, но с 
височина 0.3 м за правилното оформяне на повърхността на отпадъчното тяло, така че 
полагането на горните пластове да е безопасно и безпроблемно. Този пласт ще се състои от 
земни маси и ще съдържа дренажен слой с ширина 1 м. За минерален запечатващ пласт е 
избрана естествена хомогенна глинеста почва с височина 0.5 м. Следващия пласт е 
рекултивиращият пласт с височина 0.5 м (подпочвен пласт 0.25 м и 0.25 м горен почвен слой 
– хумусна почва) и той се разделя от естествената хомогенна глинеста почва с разделителен 
геотекстил с дебелина 2 мм. 

Тъй като минералният запечатващ пласт се състои само от глина, това е подходящо 
решение за депа, където образуването на инфилтрат не е от съществено значение. 

3. ТЕХНИЧЕСКА СЪПОСТАВКА НА ДВЕТЕ АЛТЕРНАТИВНИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ 

Разликите между двете технически решения са представени в следната таблица: 

Таблица за разликите между техническите решения 

 

 
Първо техническо 

решение 
Второ техническо решение 

Рекултивиращ пласт 
(хумусна почва и 
подпочвен пласт) 

0.7 + 0.3 = 1.0 м 0.25 + 0.25 = 0.5 м 

Дренажна система 
0.5 м  (промита речна 

баластра) 
- 

Минерален 
запечатващ пласт 

Геомембрана и геотекстил 
0.5 м глинести почви и 

2 пласта геотекстил 

Газдренажна система 
Проектно разстояние през 

50 м (височина 0.5 м x 
ширина 1.0 м) 

Проектно разстояние през 
100 м (височина 0.3 м x 

ширина 1.0 м) 

Изравнителен слой 
от земни маси 

Височина 0,5 м Височина 0,3 м 

Система за 
управление на 
повърхностни води 

Предлага се Не се предлага 

 

 

Тъй като обемът на отпадъчното тяло преди горния изолиращ екран е еднакъв и за 
двете технически решения, подразбира се, че обемът на иззетите отпадъци е един и същ, 
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както и на откосите и бермите. Още повече, че изчисленията за канавките за отвеждане на 
дъждовни води, системата за управление на инфилтрата, ретензионния басейн за задържане 
на инфилтрата и външната ограда, показват едни и същи резултати за двете технически 
решения. 

Тук трябва се отбележи, че за двете технически решения част от горния изолиращ 
екран, канавките за отвеждане на дъждовни води и оградата е извън кадастралната 
граница от северната част на площадката на депото, в близост до черен път. По тази 
причина, община Две могили трябва да следва всички необходими процедури, за да включи 
тази част към собствеността на депото. 

Предвид характеристиките на представените технически решения и особеностите на 
местоположението на площадката на депото, за съществуващото депо на община Две могили 
се предлага да бъде избрано Второто техническо решение за рекултивация. 

 

 

Рекултивация на депото за отпадъци на община Две могили – План за крайното 
рекултивационно покритие. 
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VI. ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ И 
УСКОРЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИКАТА В ТАЗИ ОБЛАСТ 

Нормативната уредба по управление на дейностите по отпадъците на местно ниво 
трябва да създаде необходимите условия за прилагане на националното законодателство.  

Мерки 
Мерките, които ще бъдат предприети за прилагане на законодателството и 

въвеждането на регионална система за управление на отпадъците включват актуализиране 
на нормативната уредба на местно ниво, планиране на дейностите по управление на 
отпадъците, ефективно прилагане на законодателството по управление на отпадъците. 

� В Наредба № 15 за управление на отпадъците на територията на община Две могили 
специално внимание следва да се отдели на въвеждането на измененията в нормативните 
изисквания по управление на отпадъците по отношение на задълженията, които произтичат 
за местните власти.  

� Планирането на дейности по управление на отпадъците на регионално ниво е от 
съществено значение за успешното прилагане на Програмата и изисква засилване на 
процесите на коопериране на общините при изграждането на регионалната система за 
управление на отпадъците. Такова сътрудничество ще позволи най-вече на по-малките 
общини значително да подобрят управлението на отпадъците на тяхна територия.  

� За да се осигури прилагането на националното законодателство и въвеждането на 
регионална система за управление на отпадъците трябва да се идентифицират лицата, които 
имат задължения и отговорности в процеса на управление на отпадъците. Специално 
внимание трябва да се отдели на големите генератори на отпадъци - търговски обекти, 
административни сгради, предприятия, които използват системата за събиране на 
отпадъците от бита, строителни дружества, както и на местата, които се използват или са 
били използвани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. 

� За осъществяване на ефективен контрол от страна на общината следва да се 
извършват периодични проверки за спазването на изискванията на законодателството и 
прилагане на ефективни санкции и наказания при неспазване на изискванията.  

� Ефективното прилагане на законодателството на местно ниво е невъзможно без 
осигуряване на достатъчен, квалифициран и мотивиран персонал в общинската 
администрация, подходящи технически ресурси (оборудване и т.н.) и въвеждане на 
информационни системи за събиране и обработка на данни. 
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VII. УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, 
ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Изпълнението на Програмата ще изисква подобряване на административния 
капацитет на общинската администрация.  

Мерки 
� С въвеждането на регионална система и регионална структура за управление на 

отпадъците ще се наложи да се прецени разпределението на функциите и задачите между 
общинската администрация и регионалната структура и въз основа на това да се обоснове 
необходимостта от допълнителен персонал, обучен и с подходяща квалификация, както и 
необходимостта от осигуряване на подходяща техника и оборудване, за да се гарантира: 

- Компетентност при разработване на нормативни актове, указания, планове и 
програми по прилагане на управлението на отпадъците на местно ниво; 

- Ефективен контрол и извършване на проверки за спазване на изискванията за 
управление на отпадъците; 

- Участие в регионалното управление на отпадъци и координиране с другите 
общини; 

- Събиране, обработка, анализиране и докладване на данни; 

- Подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за изграждане 
на инфраструктура за оползотворяване /обезвреждане на отпадъци; 

- Провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на дейностите 
по управление на отпадъци. 
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VIII. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В СЕКТОРА И ПРИЛАГАНЕ НА 
ПРИНЦИПИТЕ “ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ” И “ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА” В 
СИСТЕМА ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

За прилагане на принципа “замърсителят плаща”, в съответствие с изискванията на 
националното и европейското законодателство, се налага увеличаване на таксите, 
заплащани от домакинствата до нива, позволяващи възстановяване на всички разходи за 
извършваните в момента дейности, както и за бъдещото въвеждане на нови съоръжения и 
услуги. При повишаването на таксите следва да бъде отчитана и поносимостта им, съобразно 
доходите на населението. 

Мерки 
Програмата предвижда мерки за: 

� Прогресивно нарастване на “таксата за битови отпадъци” с цел достигане на нива, 
покриващи дългосрочните разходи; 

� 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 нерегламентирани места. 

� Определяне на такса за битови отпадъци на база на обеми и/или количества 
образувани отпадъци, вместо въз основа на данъчната оценка на имотите; 

� Въвеждане на допълнителна такса за депониране на отпадъци с цел увеличаване на 
цената за депониране на отпадъци и създаване на по-атрактивни условия за рециклиране и 
оползотворяване, както и за акумулиране на допълнителни средства, които да бъдат 
използвани за закриване на нерегламентирани сметища и стари замърсявания с отпадъци. 

С оглед намаляване на тежестта върху домакинските бюджети, от разходите за 
управление на отпадъците ще се търсят възможности за финансиране изграждането на 
инфраструктурата по управление на отпадъците от Държавния бюджет, национални и 
международни финансови институции, както и привличане на инвестиции от частния 
сектор, под формата на публично-частни партньорства. 

IX. УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

Взимането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в 
Програмата 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: 
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� Редовно предоставяне на информация на населението за състоянието на околната 
среда; 

� Привличане 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, образуването 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; 

� Получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на 
отпадъците.          

 
X. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
Планът за действие обхваща периода 2015 – 2020г. и включва основните мерки и 

дейности, предвидени за изпълнение на поставените цели в Програмата.  

С приемането и прилагането на Плана за действие се цели да бъде постигнат 
оптимален баланс между законодателните, институционалните, икономическите и 
технически мерки, и да се приложи интегриран подход за управление на отпадъците. Планът 
определя и отговорностите на институциите и организациите в областта на управление на 
отпадъците, свързани с реализацията на предвидените мерки и дейности, очакваните 
разходи и очакваните източници за тяхното финансиране. 
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№ Мярка/ Дейност 
Срок за 

изпълнение 

Отговорност 
за 

изпълнение 

Очаквани 
резултати 

Предлагани 
източници на 
финансиране 

ЦЕЛ 1 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 

1.1. 

Използване на мерки за планиране или други 
икономически мерки за насърчаване на 
ефикасното използване на ресурсите, чрез 
предотвратяването на отпадъци. 

2016-2020 

 

Еколог 

 

Намаляване на 
вредното 

въздействие на 
отпадъците 

Общински 
бюджет 

1.2. 

Провеждане на целенасочени кампании за 
разясняване и предоставяне на информация за 
политиките по предотвратяване на 
отпадъците. 

Постоянен-
празници на 

града, 
пролетно и 

есенно 
почистване 

Еколог, 

Специалист 
„Чистота”  

Гражданите и 
фирмите са 
запознати с 
ползите от 

предотвратяване
то на отпадъци. 

Общински 
бюджет 

1.3. 

Възлагане на проучване за определяне на най-
подходящия за общината механизъм за 
диференцирано облагане с такса за битови 
отпадъци в зависимост от количеството на 
образуваните отпадъци. 

2016-2020 
ФСДУС, 

Еколог 

Осигурени 

стимули за 
лицата, 

предоставящи 
услуги, водещи 

до 
предотвратяван
е на отпадъци. 

Общински 
бюджет 
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№ Мярка/ Дейност 
Срок за 

изпълнение 

Отговорност 
за 

изпълнение 

Очаквани 
резултати 

Предлагани 
източници на 
финансиране 

1.4. 

Проучване на възможностите за въвеждане на 
допълнителни задължения за дружеството, 
извършващо услугите по събиране на 
битовите отпадъци за упражняване на по-
строг контрол върху изхвърлянето на опасни, 
строителни и биоразградими отпадъци в 
общия поток битови отпадъци. 

2016-2020 

Кмет, еколог, 
фирмата 

изпълнител 
на дейността 

Намаляване на 
риска от 

депонираните 
отпадъци. 

--- 

ЦЕЛ 2 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

2.1. 

Осигуряване на площадка за предаване на 
разделно събрани битови отпадъци от 
домакинствата и подобни на домакинствата 
източници, вкл. НУБА, ИУЕЕО, хартия и картон, 
метал, пластмасса и стъкло. 

Постоянен 

Кмет, 

Еколог, 

Организации 
по 

оползотворяв
ане 

Осигурена 
възможност 

населението и 
фирмите да 

предават 
разделно 

събрани битови 
отпадъци.  

Общински 
бюджет 
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№ Мярка/ Дейност 
Срок за 

изпълнение 

Отговорност 
за 

изпълнение 

Очаквани 
резултати 

Предлагани 
източници на 
финансиране 

2.2. 

Сключване на договор с организации по 
оползотворяване на отпадъци от ИУМПС, 
ИУАГ и ОЧЦМ, както и осигуряване на 
необходимата площадка. 

Постоянен 

Кмет, 

Еколог, 

Организации 
по 

оползотворяв
ане 

Площадката е 
функционираща 

Общински 
бюджет 

2.3. 

Изграждане /възлагане, изпълнение, 
завършване и тестване/ на съоръжение за 
сепариране по материали – част от 
Регионалната система за управление на 
отпадъците. 

2017 

РСУО-ЯНТРА-
ЛОМ 2008 

 

2020г.-мин. 50% 
от общото тегло 

на отпадъците по 
материали са 
подготвени за 

повторна 
употреба и 

рециклиране 

ПУДООС 

Общински 
бюджет 

2.4. 

Изграждане (възлагане, изпълнение, 
завършване и тестване) на съоръжение за 
компостиране - част от Регионалната система 
за управление на отпадъците. 

2017 

Кмет, 

РСУО-ЯНТРА-
ЛОМ 2008 

 

2020г.-мин. 50% 
от количеството 

на битовите 
биоотпадъци 
образувани в 
общината са 

разделно 
събрани и 

ПУДООС 

Общински 
бюджет 
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№ Мярка/ Дейност 
Срок за 

изпълнение 

Отговорност 
за 

изпълнение 

Очаквани 
резултати 

Предлагани 
източници на 
финансиране 

оползотворени 

2.5. 

Предоставяне на информация и провеждане на 
разяснителни кампании за ползите от 
рециклиране, оползотворяване и повторно 
използване на отпадъците, включително и 
прилагане на разделно събиране на 
отпадъците. 

Постоянен 

Кмет,  

РСУО-ЯНТРА-
ЛОМ 2008, 

Еколог 

 

Гражданите и 
фирмите са 
запознати с 
ползите от 

предотвратяване
то на отпадъци. 

ПУДООС 

ЦЕЛ 3 
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО РАЗДЕЛЯНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ И 

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

3.1. 

Подобряване на съществуващите практики и 
условия за събиране и транспортиране на 
битови отпадъци, чрез: 

- Разширяване на системите за организирано 
събиране на битови отпадъци, с цел 
обхващане на всяко домакинство във всички 
населении места от община Две могили; 

- Въвеждане на изисквания за доставка на 
нова и високоефективна сметосъбираща 
техника и специализирани съдове, по 
предстоящите законови процедури. 

2017 

Кмет,  

РСУО-ЯНТРА-
ЛОМ 2008 

Оптимизиране 
на системата за 

събиране и 
транспортиране 

на смесени 
отпадъци. 

ПУДООС, 

Общински 
бюджет 
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№ Мярка/ Дейност 
Срок за 

изпълнение 

Отговорност 
за 

изпълнение 

Очаквани 
резултати 

Предлагани 
източници на 
финансиране 

3.2. 
Провеждане на мониторинг за оптимизиране 
честотата на събиране на отпадъците и обема 
и състава на контейнерния парк. 

Ежегодно 

Еколог, 

Специалист 

«Чистота», 
фирма 

изпълнител 
на дейността 

Подобряване на 
екологосъобразн
ото депониране 

на битовите 
отпадъци 

--- 

3.3. 

Въвеждане на система за разделно събиране 
на рециклируеми отпадъци 

 

2020 

Кмет, 

РСУО-ЯНТРА-
ЛОМ 2008 

 

2020г.-мин. 50% 
от общото тегло 

на отпадъците по 
материали са 
подготвени за 

повторна употреба 
и рециклиране 

Общински 
бюджет, 

ПУДООС 

 

 

 

3.4. 

 

 

Въвеждане на система за разделно събиране 
на зелени отпадъци и отпадъци от пазари 

2020 

 

 

Кмет, 

РСУО-ЯНТРА-
ЛОМ 2008 

 

 

 

 

Подобряване на 
екологосъобразн
ото депониране 

на битовите 
отпадъци 

ПУДООС 
Въвеждане на схема за събиране на градински 
отпадъци от райони с еднофамилни къщи 

Въвеждане на схема за разделно събиране на 
опасни отпадъци от домакинствата 

Общински 
бюджет, 

ПУДООС 
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№ Мярка/ Дейност 
Срок за 

изпълнение 

Отговорност 
за 

изпълнение 

Очаквани 
резултати 

Предлагани 
източници на 
финансиране 

 

 

 

 

3.5. 

Изготвяне на график за обслужване на 
населените места на територията на общината 
и информиране на населението 

На шест 
месеца 

Еколог 

РСУО-ЯНТРА-
ЛОМ 2008 

Оптимизиране 
на системата за 

събиране и 
транспортиране 
на отпадъците 

Общински 
бюджет 

Сключване на договори за обезвреждане/ 
оползотворяване на събраните опасни 
отпадъци от домакинствата 

1 месец след 
въвеждане в 

експлоатация 
на 

регионалните 
съоръжения 

Кмет, 

РСУО-ЯНТРА-
ЛОМ 2008,  

Еколог 

Оптимизиране 
на системата за 

събиране и 
транспортиране 
на отпадъците 

ПУДООС, 

Общински 
бюджет 

3.7. 

Въвеждане на система за разделно събиране 
на хартия в държавни, общински 
администрации и други административни и 
обществени сгради 

3.8. 

Актуализиране на Наредба № 15 за 
управление на отпадъците на територията на 
община Две могили по чл. 19 ЗУО с въвеждане 
на подробни изисквания и мерки за 
организирането на дейностите по разделно 
събиране на отпадъците – рециклируеми 
отпадъци, биоразградими отпадъци, опасни 
отпадъци от домакинствата и др. 

Постоянен 

Общински 
съвет, Кмет, 

Еколог 

Нормативните 
документи на 

общината 
отговарян на 

Националното 
законодателство 

------ 
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№ Мярка/ Дейност 
Срок за 

изпълнение 

Отговорност 
за 

изпълнение 

Очаквани 
резултати 

Предлагани 
източници на 
финансиране 

ЦЕЛ 4 ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

4.1. 
Преустановяване експлоатацията на 
съществуващото общинско депо за отпадъци, 
неотговарящо на нормативните изисквания. 

2016 

Кмет,  

Оператор на 
депото 

Рекултивирано 
общинско депо 

Средства по ОП 

4.2. 
Мониторинг и следексплоатационни грижи на 
съществуващото общинско депо за отпадъци 

30 години 
след 

закриване на 
депото 

Кмет, 

Еколог 

Запазване на 
екологичната 

чистота в района  

Общински 
бюджет 

4.3. 

Изграждане (възлагане, изпълнение, 
завършване и тестване) на Регионално депо за 
неопасни отпадъци, отговарящо на 
нормативните изисквания - част от 
регионалната система за управление на 
отпадъците 

2017 

РСУО-ЯНТРА-
ЛОМ 2008 

 

Изградена РСУО 

ПУДООС, 

Общински 
бюджет 

4.4. 

Подобряване на контрола по прилагането на 
законодателството относно изоставянето, 
нерегламентираното изхвърляне и изгаряне 
и/или друга форма на неконтролирано 
обезвреждане на отпадъците, както и за 
предотвратяване възникването на нови 
замърсявания. Налагане на адекватни санкции 

Постоянен 

Кмет, 

Еколог, 

СЗ „КООРС” 

 

Запазване на 
екологичната 

чистота в 
районите на 
замърсяване 

Общински 
бюджет - 

приходи от 
санкции 
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№ Мярка/ Дейност 
Срок за 

изпълнение 

Отговорност 
за 

изпълнение 

Очаквани 
резултати 

Предлагани 
източници на 
финансиране 

ЦЕЛ 5 ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ 

5.1. 

Разработване и прилагане на система за 
отчетност, планиране и контрол по 
управление на отпадъците на територията на 
общината 

Постоянен 
Кмет, 

Еколог  

Работеща 
система за 

контрол 

Общински 
бюджет 

5.2. 

Предоставяне на данни за морфологичния 
състав на отпадъците във връзка с докладване 
по Директива 1999/31/ЕС за депониране на 
отпадъци 

Постоянен 

 

Оператори на 
съоръжения 

Дирекция 
РРУЕПУТС 

Актуална 
информация за 

видовете и 
количества 
генерирани 

отпадъци 

Общински 
бюджет 

ЦЕЛ 6 
УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

6.1. 

Подобряване на административния капацитет 
на общината, чрез назначаване на 
допълнителен персонал, занимаващ се 
единствено с управление на отпадъците, 
включително за контрол по чистотата на 
населените места 

Постоянен 

Кмет, 

Еколог, 

Специалист 
«Чистота»  

 

Контрол по 
управление на 

отпадъците 

Общински 
бюджет 
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№ Мярка/ Дейност 
Срок за 

изпълнение 

Отговорност 
за 

изпълнение 

Очаквани 
резултати 

Предлагани 
източници на 
финансиране 

6.2. 

Повишаване квалификацията на служителите 
в общинската администрация, ангажирани с 
прилагане на законодателството по 
управление на отпадъците. 

Постоянен 
Кмет, 

Еколог 

Квалифициран 
персонал 

Общински  

Бюджет, 

Средства по 

ОП  

ЦЕЛ 7 
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В СЕКТОРА И ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ “ОТГОВОРНОСТ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ” И “ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА” В СИСТЕМА ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

7.1. 

Оптимизиране на размера и разходването на 
такса “битови отпадъци” и заделяне на 
адекватни средства за покриване на разходите 
за събиране и транспортиране на отпадъците; 
проектиране, изграждане, експлоатация, 
мониторинг, закриване и след 
експлоатационни грижи за депата за 
отпадъци; прилагане на разделно събиране на 
опасни отпадъци от домакинствата и масово 
разпространени отпадъци 

Постоянен 
Кмет, 

Еколог  

Оптимизирана 
система 

засметосъбиране 
и 

сметоизвозване 

Общински 
бюджет 

 

ЦЕЛ 8 УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

8.1. 

Привличане и участие на обществеността в 
процесите на вземане на решения, свързани с 
управление на отпадъците (чрез процедурите 
по ОВОС и ЕО на планове и програми, чрез 

Постоянен 

Общински 
съвет 

Кмет, 

Прозрачност, 
свързана с 

екологичната 
политика на 

Общински 
бюджет 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА  

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 2015-2020 г. 

63 

№ Мярка/ Дейност 
Срок за 

изпълнение 

Отговорност 
за 

изпълнение 

Очаквани 
резултати 

Предлагани 
източници на 
финансиране 

публикуване на обяви за консултации, срещи 
за обществени обсъждания и др.) 

Еколог  общината 

8.2. 

Актуализиране на информацията по 
управление на отпадъците на интернет 
страницата на община Две могили http:// 
www.dvemogili.bg 

Постоянен Еколог 
Информираност 
на обществото 

Общински 
бюджет 

8.3. 

Включване на дейностите по управление на 
отпадъците в образователните програми в 
детските градини и училищата на 
територията на общината, включително и с 
разработени учебни програми за обучение от 
Министерството на образованието и науката 

Постоянен 

Еколог, 
Специалист 

„Образование 
и спорт” 

Създадени 
екологични 
навици при 

подрастващите 

Общински 
бюджет, 

Външни 
източници 
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XI. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

Община Две могили изготвя ежегодно отчет за изпълнението на Програмата за 
управление на дейностите по отпадъците на общината, съгласно изискванията на чл. 52 от 
ЗУО. Годишният отчет се представя пред Общинския съвет. Копие на отчета се изпраща в 
РИОСВ Русе до 31 март на следващата календарна година.  

Основа за изготвянето на годишните отчети на Програмата за управление на 
дейностите по отпадъците на община Две могили е оценката на степента на изпълнение на 
мерките в Програмата на база проведения мониторинг, с който се осигурява възможност за 
своевременно коригиране на отклоненията от изпълнението на Програмата. За целта са 
разработени индикатори, които отразяват степента на напредък в изпълнението на 
заложените в Програмата мерки и резултатите от прилагането им. Индикаторите са 
количествено измерими и са сравними с началното състояние, преди започване на 
изпълнението на конкретните мерки. 

Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Две могили 
подлежи на актуализация при промяна във фактическите и/или нормативните условия. 
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XII. ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА 

№ ЦЕЛ 
ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА 

1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците 

1.1 

Оптимално използване на икономически 
инструменти за стимулиране на 
предотвратяването и намаляването на 
образуването на отпадъците 

Сравнение на количеството 
образувани отпадъци спрямо 
количеството от предходни 
години 

1.2 
Повишаване на екологичното съзнание на 
населението относно предотвратяване 
генерирането на отпадъци 

Брой на проведените 
информационни кампании 

1.3 
Намаляване количеството на опасните 
отпадъци в потока на битовите отпадъци 

Процент на обхванатото 
население от система за 
събиране на опасни отпадъци от 
домакинствата 

2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 

2.1 

Въвеждане на системи за разделно 
събиране с цел предаване за 
оползотворяване и рециклиране на 
отпадъците 

Брой на въведените системи за 
разделно събиране на 
специфични потоци отпадъци. 

Процент на населението, 
обхванато от отделните системи 
за разделно събиране на 
специфични потоци отпадъци. 

2.2 

Предварително третиране на отпадъците 
преди оползотворяването им. Изграждане 
и въвеждане в експлоатация на 
съоръжения за сепариране по материали и 
за компостиране, като част от 
регионалната система по управление на 
отпадъците 

Брой на съоръженията за 
предварително третиране. 

Количество рециклирани 
/оползотворени отпадъци и 
съотношението им спрямо 
общото количество образувани 
отпадъци в региона. 

2.3 
Постигане на регионалната цел за 
рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци. 

Процент на постигнатата цел 
спрямо регионалната цел. 

2.4 

Провеждане на информационни кампании 
за ползите от рециклиране, 
оползотворяване и повторно използване на 
отпадъците, включително разделното 

Брой на проведените 
информационни кампании и 
процент обхванато население 
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№ ЦЕЛ 
ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА 

събиране на отпадъците 

3. 
Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, 

събиране и транспортиране на отпадъци 

3.1 
Въвеждане на система за разделно 
събиране на опасни отпадъци 

Процент на обхванатото 
население в система за събиране 
на опасни отпадъци 

3.2 
Въвеждане на система за разделно 
събиране на рециклируеми отпадъци 

Количество събрани 
рециклирани отпадъци и 
съотношението му спрямо 
общото количество образувани 
отпадъци 

3.3 
Въвеждане на система за разделно 
събиране на едрогабаритни отпадъци 

Количество събрани 
едрогабаритни отпадъци и 
съотношението му спрямо 
общото количество образувани 
отпадъци 

3.4 
Въвеждане на система за разделно 
събиране на зелени отпадъци 

Количество събрани зелени 
отпадъци и отпадъци от пазари, 
и съотношението му спрямо 
общото количество образувани 
отпадъци 

3.5 
Оптимизиране на системата за събиране и 
транспортиране на смесени отпадъци 

Процент на обхванатото 
население от системата за 
събиране и транспортиране на 
смесени отпадъци 

4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци 

4.1 

Привеждане в съответствие с изискванията 
на законодателството или закриване на 
съществуващото общинско депо за 
отпадъци 

Брой на съоръженията в 
експлоатация. 

Брой на закритите съоръжения и 
тези в процедура на закриване. 

4.2 

Изграждане на регионално депо за 
неопасни отпадъци, отговарящо на 
нормативните изисквания - част от 
регионалната система по управление на 
отпадъците 

Количество на отпадъците, което 
се депонира на регионалното 
депо спрямо общото количество 
на образуваните отпадъци в 
региона 

4.3 Ликвидиране на стари замърсявания от Брой на закритите 
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№ ЦЕЛ 
ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА 

депа и нерегламентирани сметища нерегламентирани сметища и 
стари замърсявания с битови 
отпадъци. 

Площ на закритите 
нерегламентирани сметища и 
стари замърсявания с битови 
отпадъци и съотношението й 
спрямо площта на 
идентифицираните 
нерегламентирани сметища и 
стари замърсявания с отпадъци 

5 

Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване 

прилагането на законодателството и политиката по управление на 

отпадъците 

5.1 
Ефективно прилагане на 
законодателството по управление на 
отпадъци 

Брой на извършените проверки 
на лица, извършващи дейности с 
отпадъци или, при чиято дейност 
се образуват отпадъци. 

Брой на наложените санкции. 

6 Участие на обществеността 

6.1 
Повишаване на екологичната култура и 
съзнание на обществеността 

Проведени информационни 
кампании. 

Издадени информационни 
материали. 

 

 

 

 


