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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинските програми за управление на отпадъците са един от най-важните инструменти 

за прилагане на законодателството за отпадъците на местно ниво. Те се разработват в 

съответствие с нормативните изисквания на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците 

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

(ЗООС). Програмите за управление на отпадъците са секторни програми и са неразделна част от 

Общинските програми за опазване на околната среда.   

Настоящата Програма за управление на отпадъците на територията на община Калояново 

2016-2020 г. е разработена за период, който съвпада с периода на действие на Националния 

план за управление на отпадъците (НПУО 2014-2020 г.), приет от Министерският съвет на 

22.12.2014 г. Националният план е съобразен с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за 

отпадъците, като са отчетени общите принципи за опазване на околната среда като предпазни 

мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на 

ресурсите, както и въздействие върху човешкото здраве, икономиката и обществото.  

Съгласно действащия Национален план за управление на отпадъците (НПУО 2014-2020 

г.) община Калояново е включена в регион за управление на отпадъците Карлово и е член на 

Регионално сдружение за управление на отпадъците „Карлово”, в което влизат общините: 

Карлово, Калояново, Хисаря, Сопот и Брезово. 

Настоящата Програма е насочена към подобряване на организацията за управление и 

намаляване количеството на образуваните отпадъци  в община Калояново и създава 

необходимите предпоставки за успешна реализация и финансиране на планираните мерки и 

дейности. 

Програмата има за цел отразяване на актуалното състояние и планиране на дейностите с 

отпадъците на територията на община Калояново, в съответствие с действащите нормативни 

изисквания. Разработването й се базира на наличните данни за отпадъците, резултатите от 

проведени проучвания на системите за управление на отпадъците в общината, както и на анализ 

на възможностите за финансиране на планираните дейности. На база на събраните данни са 

направени експертни предложения и прогнози за развитие на инфраструктурата и практиките за 

управление на отпадъците. 

Ключов елемент на програмата е спазването в приоритетен ред на йерархията за 

третиране на отпадъците: 

 Предотвратяване образуването на отпадъци; 

 Рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични суровини и  енергия; 

 Екологосъобразно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци, 

за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени. 

При разработването на програмата са отразени промените в нормативната уредба и 

фактическите условия породени от стремежа на Община Калояново за постигане на устойчиво 

управление на отпадъците. 
 

 1.1. Обхват на програмата 

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общините и 

компетенции на кмета, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и техните подзаконовите нормативни актове.  

Обхватът и съдържанието на Програмата са в съответствие и с Методическите указания 

за разработване на общински програми за управление на отпадъците утвърдени със Заповед № 

РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. 

В обхвата на настоящата Програма попадат дейностите, свързани с формираните на 

територията на община Калояново отпадъци, изведени и приоритизирани на база 

идентифицираните проблеми, които общинското ръководство трябва да реши, за да се постигне 

екологосъобразното им управление.  
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Програмата разглежда процесите от образуването на отпадъците до тяхното крайно 

обезвреждане, а именно: 

 видът на отпадъците и тяхното образуване; 

 количества и характеристика на отпадъците; 

 начин на събирането и използвани съдове; 

 транспортиране и използвана техника; 

 рециклиране и оползотворяване; 

 обезвреждане на отпадъците. 

В рамките на Програмата за управление на отпадъците на територията на община 

Калояново е изготвен анализ на съществуващото състояние по отношение дейностите, 

свързани с  отпадъците, на база който са идентифицирани проблемите и са формулирани 

целите за периода 2016-2020 г. Разработен е План за действие, в който са посочени 

необходимите мерки в близка и в средно-срочна перспектива, отговорните институции и 

необходимите финансови средства за обезпечаване на планираните дейности.  

Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван и актуализиран при 

следните обстоятелства:  

 промяна на нормативната уредба; 

 промяна на фактическата обстановка; 

 при промяна на обхвата на регионалната система;  

 по препоръка на компетентните органи; 

 при конкретизация на инвестиционните проекти. 

1.2. Принципи и действащо законодателство 

При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в Програмата, се спазват 

основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в общата европейска и 

национална политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава 

Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.: 

 „Устойчиво развитие” - използване на природите ресурси по начин, който не ги 

унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от 

бъдещите поколения. 

 „Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 

избегнато, където това е възможно. 

 „Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат 

предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап за предотвратяване на 

замърсяването. 

 „Йерархия на управлението на отпадъците” - описва предпочитаната 

последователност на операциите и дейностите с отпадъците в йерархичен ред - 

предотвратяване; рециклиране, повторна употреба и екологосъобразно обезвреждане. 

 „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.  

 „Интегрирано управление на отпадъците” - комплекс от законодателна, 

институционална и технологична дейност, целяща предотвратяване образуването на 

отпадъци или тяхното редуциране чрез рационално оползотворяване изразяващо се в 

повторната им употреба и увеличаването на рециклирането им. 

 „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 разработването 
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на плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на 

отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.   

Мерките в настоящата програма са набелязани в съответствие с изискванията на 

действащото законодателство и изпълнението им следва да се съобрази с изискванията на 

следните нормативни актове: 

 Закон за управление на отпадъците; 

 Закон за опазване на околната среда; 

 Закон за устройство на територията; 

 Закон за местните данъци и такси; 

 Закон за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на трансграничното 

движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;  

 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; 

 Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците. Наредбата 

въвежда европейската класификация на отпадъците, задължителна за прилагане и 

от общините.  

 Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 

инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци;  

 Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 

на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци; 

 Наредба №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;  

 Наредба №7 от 19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци; 

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците; 

 Наредба за третиране на биоотпадъците; 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и  за влагане на рециклирани 

строителни материали; 

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки; 

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци; 

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 

отпадъчни води чрез употребата им в земеделието; 

 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;  

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства;  

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване;  

 Наредба за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и 

акумулатори; 

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми;  

 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми; 

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда; 

 Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Калояново. 

 

Законодателството на ЕС за управление на отпадъците включва три категории 

законодателни актове:  
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1 Рамково законодателство: Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на  

Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви и 

Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.  

2 Законодателство относно операции и съоръжения по третиране на отпадъци: Директива  

за индустриални емисии 2010/75/ЕС /относно изгаряне на отпадъци и изисквания за комплексни 

разрешителни за определени инсталации за третиране на отпадъци/ и Директива 1999/31/ЕО на 

Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци.  

3 Законодателство относно специфични потоци отпадъци и включва следните базови  

директиви: Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 

г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на 

Директива 91/157/ЕИО; Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване; Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. 

относно опаковките и отпадъците от опаковки; Директива 2000/53/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба моторни 

превозни средства; Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на 

полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили; Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 

юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на 

утайки от отпадъчни води в земеделието и Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 

1978 г. относно отпадъците от производство на титанов диоксид.  

Нови ключови разпоредби – Рамкова директива за отпадъците (РДО) от 2008 г. 

РДО, освен посочената йерархията на отпадъците, въведе и други ключови разпоредби за 

страните-членки, съответно за техните компетентни национални, регионални и местни власти, 

отговорни за съответните политики:  

 до 2020 г. да се постигне повторна употреба и рециклиране на минимум 50% от 

битовите и приравнените на битовите отпадъци  

 до 2020 г. да се постигне рециклиране и оползотворяване на най-малко 70% от 

отпадъците от строителство и от разрушаване на сгради  

 до 2014 г. страните-членки да разработят национални програми за предотвратяване 

на образуването на отпадъци  

 най-късно до 2015 г. да се въведе разделно събиране минимум за битовите 

отпадъци и подобни източници от хартия, метал, пластмаса и стъкло  

 въвежда процедура за определяне на критерии за край на отпадъка и специфицира 

в кои случаи вещества или предмети, получени в резултат от производствен 

процес, представляват странични продукти, а не отпадъци  

 разграничава кога изгарянето на отпадъци е ефективно от енергийна гледна точка и 

се счита за операция по оползотворяване  

 определя ясно разликата между „оползотворяване” и „обезвреждане” на отпадъци  

 въвежда „разширена отговорност на производителя” като едно от средствата за 

подпомагане на разработването и производството на стоки, при които се отчита 

напълно и се улеснява ефективното използване на ресурси по време целия им 

жизнен цикъл.  

ІІ. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Калояново за 
периода 2016-2020 г. е елемент от една цялостна система за планиране, поради което в този 
раздел e представена връзката между настоящата програма и други национални, регионални и 
общински програмни и стратегически документи. От своя страна изпълнението на Програмата 
за управление на отпадъците ще допринесе в по-малка или по-голяма степен за постигането на 
целите на редица европейски, национални, регионални и местни планови документи: 

 Обща програма на ЕС за действие за околната среда до 2020 година „Благоденствие 
в рамките на нашата планета“ 
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С цел ЕС да се превърне в „ресурсно ефективна, екологична и конкурентоспособна 

нисковъглеродна икономика”, със Седмата Програма за действие по околна среда се гарантира, 

че не по-късно от 2020 г. отпадъците ще се управляват безопасно като ресурс и за да се 

предотврати вредата за здравето и околната среда, абсолютното генериране на отпадъци и 

генерираните отпадъци на глава от населението ще намаляват и депонирането ще е ограничено 

до остатъчните отпадъци. Това ще включва прилагане на йерархията на отпадъците в 

съответствие с РДО и ефективното използване на пазарни инструменти и мерки, за да се 

гарантира, че: 1) депонирането е ограничено до остатъчните отпадъци (т.е. тези, които не 

подлежат на рециклиране и оползотворяване); 2) енергията се оползотворява само от материали, 

които не подлежат на рециклиране, като се вземат предвид разпоредбите на член 4, параграф 2 

от РДО; 3) рециклираните отпадъци се използват като основен и надежден източник на 

суровини за Съюза чрез разработването на нетоксични цикли на материалите; 4) опасните 

отпадъци се управляват безопасно и генерирането им е намалено; 5) незаконните превози на 

отпадъци са премахнати; и 6) намаляване на хранителните отпадъци. 

 Национална програма за развитие: България 2020  

Националната програма за развитие: България 2020 е водещият стратегически и 

програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 

г. и е базата за програмирането на стратегически документи във връзка с изпълнението на 

националните политики. Документът спомага за оптимизиране на програмирането на 

развитието на България до 2020 г., като осигурява връзката между националните приоритети на 

Република България с целите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа: 2020”. 

Програмата идентифицира осем национални приоритета, третият от които е: „Постигане 

на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал”. Основен 

негов подприоритет е „Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда в 

регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и 

ефективно използване на природните ресурси”. 

С темата за отпадъците е пряко обвързан и друг приоритет на Националната програма за 

развитие: България 2020 - Приоритет 7 „Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната 

ефективност“, подприоритет 7.5. „Повишаване на ефективността на използване на 

ресурсите“, области на въздействие „Въвеждане на нисковъглеродни, енергийно ефективни и 

безотпадни технологии“ и „Оползотворяване и рециклиране на по-голямо количество 

отпадъци“. 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.  

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ, който 

определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и 

устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и 

междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за 

сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  

В рамките на стратегическия приоритет на документа: „Развитие на инфраструктурата 

за опазване на околната среда” е определена специфична цел за „ефективно използване на 

ресурсите в регионите чрез оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на 

съвременни технологии за разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, 

рециклиране и екологично обезвреждане в изпълнение на Пътната карта за ефективно 

използване на ресурсите в Европа в периода до 2020 г.”. 

 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.  

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за 
постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй 
като анализите на съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен 
потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро 
използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като 
същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. 
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Генералната стратегическа цел в сферата на управление на отпадъците е:  

Общество и бизнес, които не депонират отпадъци  
Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел са:  

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване  

образуването им и насърчаване на повторното им използване  

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени  

отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за 

третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за 

населението и околната среда  

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

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

на управление на отпадъците. 

 Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО) 

За първи път в България бе разработена и Национална програма за предотвратяване на 

образуването на отпадъци (НППОО) в съответствие с изискванията на РДО и на чл.50 от ЗУО. 

НППОО е неразделна част от НПУО и определя мерки за прилагане на най-високото ниво в 

йерархията на управление на отпадъците. 

Стратегическа цел на НППОО: Прекъсване на връзката между икономическия 

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

образуването на отпадъци.  

Оперативни цели: 

 Намаляване на количеството на отпадъци;  

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците;  

 Намаляване на съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Калояново за 

периода 2016-2020 г. е в координация и допринася за изпълнението и на следните документи: 

 Стратегия на ЕО относно бъдещото управление на битовите отпадъци; 

 Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа – „Превръщане 

на отпадъците в ресурси до 2020 г.” 

 Зелена книга за Европейска стратегия за пластмасовите отпадъци в околната 

среда 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г. 

 Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. 

 Областна стратегия за развитие на област Пловдив 2014-2020 г. 

 Програма за опазване на околната среда на община Калояново 2016-2020 г. 

 Общински план за развитие на община Калояноо 2014-2020 г. 
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ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 

3.1. Географска характеристика 

Община Калояново попада в териториалния обхват 

на област Пловдив, част от Южен централен район. 

Разположена в северната част на Горнотракийската низина 

и заема площ от 347,59 кв. км , като включва освен 

общинския център Калояново още 14 села - Бегово, 

Главатар, Горна махала, Долна махала, Дуванлий, Дълго 

поле, Житница, Иван Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, 

Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем и Черноземен. Граничи с 

общините Брезово, Карлово, Марица, Раковски, 

Калояново и Хисаря. Калояново се намира на 24 км от 

областния център Пловдив и на 16 км от автомагистрала 

“Тракия”, която е основен транспортен възел за страната и 

на 30 км от летище Пловдив.  

 

Фиг.1: Карта на община Калояново 

 

Съгласно ЗАПОВЕД № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. на МРРБ Калояново е 
община от категория 4. Тази категоризация е направена съгласно Методиката за 
категоризиране административно-териториалните единици в България на МРРБ (2012) и 
Критериите и показателите за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените 
места в България (Решение 921 от 16.12.2011 на МС) 

През територията на Общината преминава път II-64 "Пловдив-Карлово" и 
електрифицирана ж.п. линия, които свързват община Калояново с областния център град 
Пловдив , с автомагистрала "Тракия",с гр.Карлово и гр. Хисаря. Пътната мрежа обезпечава 
комуникацията между всички населени места на община Калояново и с тези на съседните 
общини. 

Община Калояново е една от 18-те общини в област Пловдив. По последни данни на 

ГРАО тя е на 11 място по население сред общините в областта.  

3.1.1. Релеф, териториални и поземлени ресурси 

Релефът на разглежданата територия се е формирал под влиянието на две големи 

морфоструктури - Пловдивския грабен и Средногорския антиклинорий. Изостатичното 

поведение на тези структури е предопределило съвременния външен облик на релефа. 

Потъването на Пловдивския грабен е имало по-малка амплитуда по Средногорския разломен 

сноп, и е предопределило по-слабото морфографско изражение на Средногорската ограда. 

Освен надлъжните разломи, тук са установени напречни разломни линии със субмеридиално 

направление. Част от тях са предначертали леглото на р.Стряма, като през неогена се е 

осъществило първоначалното антецедентно всичане и морфоложкото оформяне на напречния 

пролом на реката. В течение на съвременната епоха(кватернера), следствие на многократни 

колебателни движения, става окончателното моделиране не само на долината на р.Стряма, но и 

на цялостната долинна мрежа, северно от р.Марица 

В структурен план, районът познат като Пловдивско понижение съгласно 

стратиграфската класификация на България е запълнено с неогенски глинесто-песъчливи 

седименти и съвременни кватернерни отложения. Кватернерните отложения са алувиалните 

наслаги на по-големите реки и делувиално-пролувиалните натрупи на поройните конуси.  

Лито- и хроностратиграфски единици са подредени по геоложката карта на България 

както следва: 
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ДОКАМБРИЙ 

Арденска група  ArPєC . Разкрива се север – североизточно и северозападно от с. 

Калояново. Представена е от мигматизирани биотитови до мусковит – биотитови гнайси, на 

места, прехождащи в гнайсошисти и шисти, с пачки от амфиболити. Метаморфният комплекс е 

засегнат от ултраметаморфизма. 

ПАЛЕОЗОЙ 

Южнобългарски гранитоиди. Разположени са северно от с. Калояново. По 

взаимоотношения на пресичане, структурни и петроложки особености на жилната фаза, в 

магматичното развитие на гранитоидите има предгранитов и гранитов етап (с три 

разновъзрастни комплекса). Тук се разкриват гранити от Втори интрузивен комплекс 

(Мътенишки плутон). 

Мътенишки плутон  2
mt C . Разполага се северно от площта. Той е изграден от 

нормални порфироидни биотитови до двуслюдени гранити. 

НЕОГЕН 

Ахматовска свита  1 2
ahN

 . Разкрива се северно и северозападно от с. Калояново. 

Долната граница на свитата е трансгресивно и дискордантна върху изветряла, размита и пъстра 

подложка от докамбрийски метаморфити, Средногорски гранитоиди, горнокредни седименти, 

палеогенски седименти и вулканогенно-седиментни скали. Покрива се от различни по генезис и 

възраст кватернерни наслаги с размивна и неравна граница. Изградена е от 

брекчоконгломерати, конгломерати, чакъли, гравий, гравелити, пясъчници, пясъци, алевролити, 

глини. Пясъците са преобладаващата част в свитата и са предимно с алувиален произход. 

Варират от гравийни до алевритови с характерна коса слоистост. Те са рахли, жълти до 

сивочерни на цвят. Глините се проследяват в алувиалните утайки. В землищата на селата 

Ръжево Конаре и Житница при сондажни проучвания са установени черни и зелени глини с 

блатен произход. В сондаж 8 при Житница са пресечени няколко маломощни въглищни 

прослойки. Чакълите са под формата на неиздържани пластове и лещи всред пясъците и в 

началото на всеки макроцикъл. Късовете им са с различна степен на заобленост и размери, 

изградени от гнайси, шисти, гранити, пегматити, аплити и кварц. Запълващата маса е 

песъчливо-гравийна и песъчливо-глинеста. Дебелината й варира в широки граници в 

зависимост от характера на подложката от 27 до 260 м. 

КВАТЕРНЕР 

Алувиални образувания  aQh . Имат голямо площно разпространение и значителна дебелина 

(за р. Стряма в Пловдивското понижение е 40м). Представени са от пясъци, чакъли и глини в 

разливен и руслов фациес. Лежат с ерозионен разлив върху разнообразни скални комплекси. 

Влизат във взаимоотношения с алувиално-пролувиалните, пролувиалните, алувиалните 

плейстоценски образувания, неогенските седименти и Средногорските гранитоиди. 

Слоистостта е най-добре изразена в пясъците и е коса.  

Пролувиално-делувиални образувания (pr-dQp). Изграждат шлейфовете по северното и южно 

подножие на Средна гора. Разположени са несъгласно върху неогенските седименти и 

Средногорските гранитоиди. Представени са от разнообразни по размер и ръбести до 

полуръбести чакълни късове и песъчливо-глинести алеврити с дебелина 15-20 м. 

Алувиално-пролувиални образувания (а-prQp). Имат голямо площно развитие и дебелина в 

Пловдивското понижение, където изграждат ниската акумулативна повърхнина – от 20 до 100 

м. Алувиално-пролувиалните образувания влизат във взаимоотношения с формираните върху 

тях заливни тераси и с по-високата заравнена повърхнина с еоплейстоценска възраст. Наслагите 

са представени от валунно-чакълни, чакълни, гравийни и песъчливи материали. Преобладават 

чакълите, гравия и пясъците. Оцветяването е жълто, сиво до зеленикаво. Обикновено са 

неяснослоисти или косослоисти и носят белезите на равниния алувий и пролувий.  

Алувиални образувания (aQp3). Наблюдават се върху речните тераси на Стряма, Пясъчник и 

други реки. Представени са от песъчливо-чакълни и песъчливо-глинести отложения от 
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разливния и руслония фациес. Те служат навсякъде с ерозионен размив върху неогенските 

седименти и Средноторските гранитоиди. Влизат във взаимоотношения с алувиално-

пролувиалните отложения и наносните конуси. Представени са от пясъци, чакъли и гравий. 

Типични глини в алувия не се наблюдават. Отломките имат най-голяма степен на обработеност 

и разнообразен състав. Слоистостта е коса и е най-ясна в пясъците. Дебелината им не 

надвишава 5-6 м. 

Тектонска характеристика.  

Районът попада в северните части на Пловдивското понижение, като част от Горнотракийската 

депресия, ограничена от север от Южносредногорския разломен сноп. Грабенът представлява 

плиоплейстоценско понижение със сложен строеж на фундамента и на горния структурен етаж. 

Във фундамента на понижението са установени по сондажни данни разнообразни по състав и 

възраст скали.  

По време на неогенският етап активни движения се осъществяват само по 

оконтурващите депресията разломи. Като локален грабен се оформя Житнишкият. Дебелината 

на Ахматовската свита в него достига до 380 м. През целия плейстоцен Пловдивското 

понижение е обхванато от диференцирани отрицателни движения. Това обуславя формирането 

на дебелите алувиално-пролувиални, алувиални и пролувиални наслаги. Движенията имат 

ритмен характер. Това се установява в макроциклите на алувия. Потъванията продължават до 

началото на холоцен, когато се оформят обширните заливни тераси на реките Стряма и 

Пясъчник. В Пловдивското понижение е развита мрежа от разломи, които имат посока 

предимно почти изток-запад (110-120º) и напречна на нея (40-45º). Те формират сложна блокова 

мозайка на фундамента и на структурите от палеоген-неогенския етап. Тези разломи са 

погребани под мощни неоген кватернерни отложения 

3.1.2. Климат 

Според климатичното райониране на България (по Събев и Станев) територията на 
община Калояново е в Преходно-континенталната подобласт, в климатичния район на Източна 
Средна България. Климатът в района е преходно-континентален. Средната годишна 
температура е 12,0` С. Средно максималните температури са измерени през VІІ м. - 30.3`С, 
абсолютния максимум през 2000 год. +42,3`С.  

Средната годишна относителна влажност на въздуха тук е 73%, като най-висока е през 

ХІІ м - 86% и най-ниска през VІІ и VІІІ м - 62%. 

Мъглите са често явление в района. Средно годишно 33,3 дни от годината, времето е с 

мъгла, срещу 23,81 в Пещера и 11,5 дни в Хисаря. 

Облачността е с максимум през декември и януари и с минимум през юли и август. 

Средно годишен брой дни със снежна покривка е 23 дни. Средната височина на снежната 

покривка е между 2 и 4 см. 

Слънчево греене и радиация 

Слънчевата радиация е главен фактор за формиране на климата и едновременно с това – 

основен климатичен елемент. Годишната сума на сумарната слънчева радиация е около 5300 до 

5500 MJ/m2. Вътрешногодишния ход на радиационния баланс в района е с добре изразен 

максимум през юли (350 ¸ 430 MJ/m2), няма месец с отрицателен радиационен баланс. Средно 

за годината от 55 до 65% от стойността на радиационния баланс се изразходва за изпарение, а 

от 35 до 45% - за турбулентен обмен, т.е.за нагряване на приземния въздух. Това съотношение 

се променя през сезоните и зависи от вътрешногодишното разпределение на валежите и на 

почвеното овлажнение. Средногодишната сума на слънчевото греене за района е около 2284 

часа, като максимума е през месец юли 341, а минимума – през месец декември 74 часа.  

Температурата на въздуха е пряко следствие от радиационния и топлинен баланс. 

Значително влияние оказват и физикогеографските характеристики на района. 

Вътрешногодишния ход на температурата в района има един добре изразен минимум през 

януари и максимум през юли и август. Средногодишната температура на въдуха е 12,1 оС. 
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Благодарение на меката зима, температурата бързо се повишава и още в началото на март 

средната денонощна температура на въздуха се задържа устойчиво над 5оС. Есента идва късно, 

едва в края на октомври температурата спадат под 10 С. Значителния диапазон на абсолютните 

минимални температури се дължи на по-честите прояви на температурни инверсии в ниската 

зона на територията. В рамките на едно денонощие температурните колебания са най-малки 

през зимните месеци (декември) и нарастват до 12,6оС през юли  

Валежи 

Един от основните климатични фактори, влияещи върху процесите на самоочистване на 

атмосферата, е режимът на валежите. Средната годишна сума на валежите е 540 мм (най-ниски 

в региона), с максимум през ІІ м - 333 мм и минимум през VІІІ м - 31 мм. От 80-те години насам 

се забелязва промяна на това състояние и прегрупиране на валежите в един пролетен максимум 

и засушаване в останалите сезони.. Валежите в региона са около нормалните за страната и 

благоприятстват доброто развитие на земеделието. Разпределението на валежите по сезони, 

обаче, е неравномерно. През зимните месеци, когато част от валежите са твърди под формата на 

сняг, сумата е около 123 мм/кв.м, през пролетта – 148 мм/кв.м., през лятото – 143 мм/кв.м. и 

през есента – 125 мм/кв.м. Средногодишната сума на валежите е 539 мм/кв.м, като максимумът 

на валежите е през пролетта – 157 мм/кв.м. Относителната влажност на въздуха е сравнително 

ниска, около 70%, като максималната стойност е през декември 86%, когато температурите на 

въздуха са минимални, а минималната - през юли 62% 

Вятър 

Основен климатичен фактор, влияещ върху степента на разсейване на замърсителите в 

атмосферата е скоростта на вятъра и честотата на случаите на “тихо” време.  

В област Пловдив преобладават слабите ветрове (0-5м/сек), като ветровете със скорост 

до 1 м/сек заемат до 95% в годината 
 

3.1.3. Почви 

Почвите на територията на общината са основният ресурс за развитието на специфичната за 

общината икономика, доминирана от земеделието. Под дългогодишното влияние на 

почвообразуващите фактори – материнска скала, климат, растителност и дейността на човека, на 

територията на община Калояново са се оформили следните почвени различия: чернозем-смолници, 

слабо и силно излужени, глинести и тежко песъчливо-глинести; чернозем-смолници, силно излужени, 

слабо до средно оподзолени, еродирани; канелено-горски почви, слабо и средно излужени; канелено-

горски почви, силно излужени до слабо оподзолени, средно и леко песъчлив-глинести; алувиално- 

светли и алувиално-ливадни светли, глинесто-песъчливи почви; делувиални почви, леко песъчливо-

глинести.  

3.1.4. Водни ресурси 

Повърхностните водни тела на територията на община Калояново са част от Маришкия 

воден басейн и попадат в границите на Източнобеломорския район. Хидроложката система се 

определя от река Стряма (древната Syrmos), в която се вливат всички реки и потоци на 

територията на общината, вкл. реките Каварджиклийка и Тикла (Пикла), нейни десни притоци. 

Средната част на река Стряма преминава през територията на община Калояново. 

Водообилността на района е значителна (колебае се между 9 и 13 dm3/s/km2) и обуславя 

постоянния дебит на реките. Всички населени места на територията на Общината са 

водоснабдени от подземни води. Водоизточниците за питейно- битово водоснабдяване 

експлоатират ПВТ (кватернер-неоген). За добива и разпределението на водните количества се 

използва електроенергия(помпени станции)."Водоснабдяване и канализация" ЕООД-Пловдив 

експлоатира изградените селищни водопроводни мрежи.  

Община Калояново е обособена като самостоятелна административна единица на 

22.12.1978 г. Състои се от 15 населени места – села.  От тях  само общинският център с. 

Калояново е  от  ІV функционален тип, 2  села са от V функционален тип – Ръжево Конаре и 
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Дълго поле, 3 села от VІ тип – Бегово, Житница и Песнопой, 7 села от VІІ тип – Горна махала, 

Долна махала, Дуванлии, Иван Вазово, Отец Паисиево, Ръжево и Черноземен, 2 села от VІІІ – 

Главатар и Сухозем. Всички населени места са с компактна структура, но развитието на 

селищната мрежа в общината е довело до съсредоточаване на основните административни, 

промишлени и културни дейности в няколко села, които са разположени в близост до 

общинския център  

3.2. Социално-демографска характеристика 

Тенденциите в демографските процеси в община Калояново са: 

 Застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура; 

 Прогресивно намаляване на населението в общината; 

 Ниска раждаемост, отрицателен естествен прираст; 

 Намаление на дела на лицата в трудоспособна възраст; 

 Висок дял на самотно живеещите стари хора и хората с увреждания;  

 Влошен здравен статус на населението и ниска здравна култура на ромското 

население. 

В община Калояново има демографската криза и през последните години тя се 

задълбочава. Влияние върху демографското развитие на общината оказват световните и 

национални демографски процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, 

както и специфичните - увеличена смъртност и интензивна емиграция. В резултат на тези 

процеси населението на общината намалява и застарява ежегодно.   

Таблица 1: Население в община Калояново по пол и местоживеене 2010 - 2015 г. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всичко 12270 11793 11602 11478 11342 11234 

Мъже 6029 5823 5705 5656 5590 5555 

Жени 6241 5970 5897 5822 5752 5679 

Източник: Национален статистически институт 

През 2010 г. населението на общината наброява над 12 270 жители. Динамиката показва 

трайна тенденция на намаление на населението (с над 9% за последните 6 години) или с 1036 

души през 2015 спрямо 2010 г. По данни от преброяването към 01.02.2011 г. населението на 

общината е  11793 души. По данни на НСИ към 31.12.2015 г. в Калояново живее едва 1,67 % от 

населението на област Пловдив - 11 234 души. Територията на общината е неравномерно 

населена със средна гъстота от 32,32 души на кв.км. 

 

3.3. Икономическо развитие на общината 

3.3.1.Развитие на икономиката – тенденции, процеси, проблеми 

Структуроопределящи отрасли на местната икономика са селското стопанство, 

хранително-вкусовата, дървообработващата, мебелната и шивашката промишленост.  

На територията на общината към 2011 година са регистрирани 339 предприятия. През 

2011 г. произведената продукция в общината достига 69 893 хил. лв., като е отчетено 

увеличение от 17% спрямо предходната година. Най-висок е делът на микропредприятията /до 

9 заети лица/ – 93,2 % от общия брой, които са произвели 26,3% от продукцията. Малките 

предприятия /от 10 до 49 заети/ са 5,6 % и формират 18,6 % от обема на продукцията. Делът на 

средните /от 50 до 249 заети/ предприятия от общия брой е незначителен – съответно 0,2%, но 

произведената продукция в тях достига общо 55,1%. 

Въпреки високият процент на възрастни лица, живеещи в малките села на общината, 

ограничените възможности за трудова реализация и големия брой лица и домакинства, 

занимаващи се със земеделие, населението в община Калояново не е с най-ниските доходи в 

област Пловдив. 
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Както в страната, така и в община Калояново, работната заплата продължава да бъде 

основния източник на доход за българските домакинства, следвана от формирането на доходи 

от собствен бизнес, упражняване на свободни професии, работа на повече от едно работно 

място. 

 
Таблица 2: Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правотношение 

Година на 

провеждане на 

изследването  

2011 2012 2013 

Община Калояново  5 863 5 953 6 938 

Област Пловдив  6 889 7 418 7 922 

Общо за България 8 230 8 773 9 301 

Източник: Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив 2016-2020 г.  

 Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение през 2013 г. в общината е 6 938 лева. Спрямо предходните години се 

наблюдава ръст, като през 2011 г. средната годишна работна заплата е в размер на 5 863 лева, 

през 2012 г. - 5 953 лева. В сравнение със средната работна заплата за област Пловдив, в 

община Калояново стойностите по този показател са с 13% по-ниски, а в сравнение със 

стойностите на национално ниво с 25% по-ниски. 

Таблица 3: Равнище на безработица община Калояново 2011-2016 г. 

Период Равнище на 

безработица в % 

Към 31.12.2011 г. 11.85% 

Към 31.12.2012 г. 13.73% 

Към 31.12.2013 г. 13.73% 

Към 31.12.2014 г. 13.98% 

Към 31.12.2015 г. 11.35% 

Към 31.07.2016 г. 8.4% 

Източник:ДБТ 

Броят на регистрираните безработни за 2015 г. е 453 лица при 584 през 2012 г. Наблюдава се 

плавен темп на намаляване на броя на безработните през последните три години. За първите седем 

месеца на 2016 г. в ДБТ са регистрирани 340 лица.  

Таблица 4:  Профили на безработните лица 

Характеристика 

Брой лица 

към 

31.12.2015 г. 

Брой лица 

към 

31.07.2016 г. 

Безработни лица с основно образование и по-ниско 273 208 

Безработни лица със средно образование 41 25 

Безработни лица с висше образование 18 17 

Безработни лица от женски пол 246 184 

Безработни младежи от 18 до 29 години 54 39 

Безработни лица на възраст над 50 години 197 140 

Безработни лица с регистрация до 1 месец 27 21 

Безработни лица с регистрация до 6 месеца 77 52 

Безработни лица с регистрация над 1 година 232 163 

Източник: ДБТ 
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Лицата с основно образование са най-голямата група сред безработните в община Калояново 

- 273 човека за 2015 г. Броят на безработните със средно образование е 41, а на тези с висше - само 

18. Близо 55% от регистрираните безработни са жени - 246 лица. Безработните младежи до 29 

години през 2015 г. са 54 или около 12% от всички регистрирани. Значително по-висок е 

относителиня дял на безработните на възраст над 50 години - 43% или 197 лица. Повече от 

половината - 232 лица са трайно безработни с регистрация в ДБТ над 1 година 

3.3.2. Промишленост 

Икономиката в общината се характеризира с преобладаващ дял на селското стопанство 

спрямо промишленото производство, като делът на селското стопанство продължава да се 

увеличава за сметка на промишлеността. 

Икономическият профил на общината като цяло не се променя. Земеделието, 

хранително-вкусовата и леката промишленост остават водещи отрасли в местната икономика. 

Стопанските субекти са с малък инвестиционен потенциал и без големи производствени 

мощности. 

Структуроопределящите производства са свързани, преди всичко, с преработката на 

продукцията и суровините на селскостопанското производство - производство на брашно и 

трици; на хляб и хлебни изделия; на безалкохолни напитки и боза; на спиртни напитки; на 

трайни и малотрайни колбаси; на етерични масла. Промишлената дейност в общината се 

допълва от дървообработваща, шивашка промишленост, производство на кожена галантерия и 

чанти. 

 Наблюдава се и устойчива тенденция към увеличаване на нетните приходи от продажби 

на човек от населението, която в условията на криза, обаче е със забавен темп на нарастване. 

Сред всички фирми доминираща тенденция е преобладаването на малки фирми /до 10 

заети/. Забелязва се също тенденция на увеличаване броя на по-малките фирми за сметка на 

намаляването или задържането на броя на по-големите фирми. Това означава, че през 

последните години дребното предприемачество бележи развитие.  

Специфичните природни дадености на община Калояново определят и структурата на 

нейната икономика. Водещи отрасли са селското стопанство, дървообработвателната и 

хранително-вкусова промишленост, търговията и услугите. По-слабо застъпени са туризмът и 

строителството. 

3.3.3. Селско стопанство 

Селското стопанство играе водеща роля в местната икономика. На територията на община 

Калояново най-голяма площ заемат земите за земеделско ползване – 74,5% от общата площ на 

общината, в това число реално използвани за земеделие – 63,3%. Пловдивска област е основен 

производител на висококачествени етерични масла в страната, от които по производство на 

българското розово масло е на първо място. Географското положение и уникалните климатичните 

особености на Розовата долина са благоприятни за отглеждането на маслодайна роза. През 

последните години се забелязва тенденция на увеличаване на площите с лавандула и маслодайна 

роза, което се дължи на повишените цени на суровината на международния пазар. Сериозен 

проблем в развитието на селското стопанство е придържането преди всичко към екстензивно 

земеделие. По отношение използването постиженията на генетиката, нови сортове и породи се 

разчита на инициативата на отделни частни фирми, но целенасочена политика в тази насока 

липсва. Няма ефективен контрол върху посадъчния материал, ликвидирани са елитните стада, 

селекционните центрове са свели дейността си до минимум. Твърде често, особено в по-

малките стопанства, не се използват качествени семена, не се прилага своевременно и 

професионално третиране и лечение на болести по културите и животните. Няма ефективна 

система за предоставяне на консултации на селскостопанските производители. На територията 

на общината не съществуват консултантски служби, като подобна помощ се търси инцидентно 

от самите частни производители от отделни специалисти или индивидуални консултации от 

научни институти и служби. Сериозен проблем се явява и неефективната система за предлагане 

и изкупуване на селскостопанската продукция в общината. На практика няма организирани 
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пазари, изкупвателни пунктове, борси или други подобни структури.  В с. Калояново 

функционира един пазар за животни, но условията там са твърде примитивни и превръщането 

му в съвременен център за търговия с животни изисква инвестиции за модернизирането му по 

европейските стандарти.  
Локални производства със значение за диверсификация на икономическия профил на 

общината, са следните: 

 Производство на хляб и хлебни изделия - 9 фирми /в селата Калояново, Дълго поле, 

Житница, Песнопой, Ръжево Конаре, Бегово, Черноземен/. 

 Производство на брашно и трици  

 Производство на малотрайни и трайни колбаси  

 Производство на розово масло и неговите производни 

 Производство, изкупуване,преработка и експорт на билки, плодове и зеленчуци 

 Производство на трикотажно облекло и спортни екипи 

 Шивашки цехове за производство на облекло 

 Производство на кожена галантерия 

 Дървообработване 

 Производство на луминесцентни лампи и осветителни тела  

 Производство на консумативи за ел. инсталации  

 Производство на растителни и технически масла, газ за горене, разредители за бои, 

антифриз и др. 

 Производство на каучукови изделия 

 Производство на алуминиева дограма  

 Производство на нестандартно оборудване за хранително-вкусовата промишленост 

  

ІV. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ 

4.1. Анализ на отпадъците 

4.1.1. Генерирани битови отпадъци 

„Битовите отпадъци“ са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената 

дейност на хората по домовете, в административни, социални  и обществени сгради. Към тях се 

приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски 

дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат да попречи на третирането им съвместно 

с битовите. Общият поток битови отпадъци съдържа различни компоненти, които ако не се 

третират правилно могат да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве и околната 

среда. В същото време в битовете отпадъци има редица подходящи за оползотворяване 

материали като хартия, метали, стъкло, пластмаса, биоразградими отпадъци и други. 

Това налага въвеждането/ оптимизирането на практики/те за разделно събиране на 

масово разпространените отпадъци, като отпадъците от опаковки, биоразградимите отпадъци и 

опасните отпадъци от домакинствата. 

Отделянето от общия поток битови отпадъци, на опасните вещества и веществата, 

които могат да бъдат рециклирани и оползотворени, предотвратява замърсяването на околната 

среда, води до пестене на естествени суровини и в значителна степен намалява количествата на 

отпадъците постъпващи за обезвреждане, което от своя страна намалява разходите, които се 

изразходват от общините за обезвреждане на битови отпадъци. 

В различните общини количеството и морфологичният състав на образуваните битови 

отпадъци варира в зависимост от функционалният тип на населените места в общината, 

социалния статус на населението и други фактори. 

Непрекъснато нарастващото количество отпадъци, образувани от жизнената дейност на 

хората, производството и търговията, налага предприемането на мерки за намаляване на общото 

им количество, повторната им употреба и увеличаване рециклирането и оползотворяването им. 

Същевременно с развитието на технологиите за третиране на отпадъци, все повече се 
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разширяват възможностите за използването на отпадъците като алтернативен суровинен и 

енергиен източник и намаляване на количеството, предназначено за депониране. 

Процесите, свързани с формиране, събиране, извозване, депониране и друго 

обезвреждане на отпадъците, са в пряка зависимост от развитието и организацията на 

стопанската дейност, демографските особености на района и от природните условия, в които се 

осъществява човешкия живот. Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората. 

Количеството и съставът им зависят от: 

 Мястото на образуване; 

 Стандарта на живот на населението и неговата култура; 

 Степен на благоустроеност на населените места; 

 Начин на отопление; 

 Други фактори. 

Като се изхожда от административно-териториалната и социално-икономическа 

характеристика на община Калояново, основните източници на твърдите битови отпадъци 

(ТБО) се явяват: 

 Домакинствата; 

 Промишлените предприятия; 

 Търговски и обслужващи обекти. 

Основният поток отпадък е с смесения битов отпадък с код 20.03.01. 

Системата за сметосъбиране и сметоизвозване обслужва всички населени места на територията 

на общината. Община Калояново им сключен договор за осъществяване на услугата с фирма 

КМД ЕООД. Разположени са общо 878 броя контейнери тип ”Бобър”, с обем 1,1 куб.м. Във 

всяко населено място са разположени и контейнери за биоразградими отпадъци В населените 

места Калояново, Дуванлии, Житница, Дълго поле, Ръжево Конаре, Бегово, Песнопой, 

Черноземен сметосъбирането и сметоизвозването се извършва три пъти месечно, а в селата 

Долна махала, Горна махала, Главатар, Иван Вазово, Отец паисиево, Ръжево, Сухозем,  гара 

Калояново два пъти месечно. В местността „Воден камък” е осигурено обслужване веднъж на 

месец. Основният метод за обезвреждане на ТБО е чрез депониране Депонирането на 

генерираният общ битов отпадък се извършва на депо за неопасни отпадъци Карлово.  

Таблица 5: Брой контейнери и брой домакинства в община Калояново към 2016 г. 

Населено място 
Брой контейнери (1100 

л.) 
Брой домакинства 

КАЛОЯНОВО 177 885 

ДЪЛГО  ПОЛЕ 125 690 

Р. КОНАРЕ 105 671 

ЖИТНИЦА 105 505 

БЕГОВО 42 275 

ПЕСНОПОЙ 43 282 

ДУВАНЛИИ 38 201 

Д.  МАХАЛА 32 170 

ГОРНА МАХАЛА /в т.ч. ДВХД/ 35 180 

ГЛАВАТАР 23 94 

ИВАН ВАЗОВО 25 153 

ОТ. ПАИСИЕВО 31 137 

РЪЖЕВО 27 128 

СУХОЗЕМ 25 95 

ЧЕРНОЗЕМЕН 34 204 

ГАРА КАЛОЯНОВО 9 10 

М. „ВОДЕН КАМЪК” 2 20 

ОБЩО 878 4 700 

Източник: Община Калояново 
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Недостатък на тази смесена система( по отношение на вида на използваните съдове) е 

струпването на големи количества отпадъци на места, предназначени за обществено ползване 

и невъзможността да се упражнява ефективен контрол по отношение на изхвърлените, неразрешени, 

видове отпадъци, както и да се противодейства при увреждане на самите съдове. Груповите 

съдове, разположени на обществени места влошават облика им и създават предпоставка за 

рискове от различно естество за населението и околната среда: санитарно-хигиенни, пожар, 

взривове, разливи на опасни вещества и др.  

С цел намаляване на количествата отпадъци, постъпващи за депониране на депо за ТБО 

на територията на общината е организирана система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки. Община Калояново има сключено споразумение за сътрудничество с организация по 

оползотворяване на опаковки Екоколект АД. Екоколект АД е юридическо лице, което правлява 

дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и 

притежаваща Решение №ООп-34-00-01/11.02.2010 г., изменено и допълнено с Решение №ООп-

34-02/10.11.2011 г., и получила последно  Разрешение №ООп-00-2-00/16.01.2013 г., издадено на 

основание чл. 87, ал. 1 във връзка с чл. 81, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (Обн. 

ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм. ДВ бр. 66 от 26.07.2013 г.). На територията на общината.  

Броят, видът и обемът на съдовете за разделно събиране на територията община 

Калояново е определен съгласно изискванията чл. 24 на Наредбата за опаковките и отпадъците 

от опаковки. За обхванатите населени места в община Калояново, които са с население под 50 

хил. жители е приложен критерият за осигуряване на минимален обем от 3300 литра за всеки 

400 души. Минималният общ обем на съдовете за обхванатите населени места в община 

Калояново е 92 821 литра. 

ЕКОКОЛЕКТ е разположило в с. Бегово, с. Главатар, с. Горна махала, с. Долна махала, с. 

Дуванлии, с. Дълго поле, с. Житница, с. Иван Вазово, с. Калояново, с. Отец Паисиево, с. 

Песнопой, с. Ръжево, с. Ръжево конаре, с. Сухозем и с. Черноземен общо 128 съда, от които 71 

броя жълти контейнери тип „ракла“ и 57 броя зелени контейнери тип „ракла“. Осигуреният общ 

обем е 140 800 литра 

  Таблица 6: Съдове за разделно събиране на отпадъци в община Калояново 

Населени места 
Брой 

жители 

Осигурени съдове 

жълти 

Осигурени съдове 

зелени 
Осигурен 

обем в 

литри брой литри брой литри 

с. Бегово 772 5 1100 2 1100 7700 

с. Главатар 204 1 1100 1 1100 2200 

с. Горна махала 161 2 1100 1 1100 3300 

с. Долна махала 412 3 1100 2 1100 5500 

с. Дуванлии 547 4 1100 2 1100 6600 

с. Дълго поле 2004 10 1100 10 1100 22000 

с. Житница 1609 9 1100 9 1100 19 800 

с. Иван Вазово 273 2 1100 1 1100 3300 

с. Калояново 2614 15 1100 14 1100 31 900 

с. Отец Паисиево 117 2 1100 1 1100 3300 

с. Песнопой 530 4 1100 2 1100 6600 

с. Ръжево 196 2 1100 1 1100 3300 

с. Ръжево конаре 1365 8 1100 8 1100 17 600 

с. Сухозем 113 1 1100 1 1100 2200 

с. Черноземен 334 3 1100 2 1100 5500 

Общо: 11 251 71  57  140 800 
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Във връзка с организиране и прилагане на система за разделно събиране на отпадъци от 

негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, генерирани на територията на община 

Калояново през 2011 г. се сключи договор с “НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД. За целта на 

територията на общината са разположени 12 малки контейнера за събиране на излезли от 

употреба батерии.  

Реализиран е проектът за закриване и рекултивация на „Общинско депо за неопасни 

отпадъци” на с. Калояново, обхващащо имоти №№ 008012 и 008008 от землището на с. 

Калояново с ЕКТТЕ 35523, община Калояново, м. Каратикен. Проекта е разработен съгласно 

наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 

други съоръжения за оползотворяване на отпадъци; наредба № 26/1996 г. за рекултивация на 

нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи и оползотворяване на хумусния слой; 

закон за опазване на земеделските земи; правилник за прилагане на закона за опазване на 

земеделските земи; закон за управление на отпадъците. Той включва техническа и биологична 

рекултивация. При извършената техническа рекултивация са изпълнени следните дейности:: 

разстилане на събраните отпадъци и уплътняване,  запечатване на отпадъците с глини, полагане 

на слой от подхумусни земни маси (мъртвица),  полагане на хумусен слой с дебелина 30 см. , 

 изграждане на газови кладенци, отвеждане на повърхностни води. Биологична рекултивация на 

депото за отпадъци се извършва като втори етап след техническата и включва затревяване и 

укрепване на откоси чрез залесяване на технически рекултивираните терени, в т. ч. 

почвоподготовка, торене и грижи за растителността. 

Твърди битови отпадъци 

Изследвания за морфологичния състав на ТБО не е извършван. Предстои до края на 2016 

година да бъде направен такъв за всички общини от РСУО гр. Карлово.. 

Количествата на битовите отпадъци, образувани на територията на общината през 

последните шест години е представено в таблица № 7. 

Таблица 7: Количества образуван битов отпадък за периода 2010-2015 г. 

№ Видове отпадъци 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Битови 3750 4090  3900 4458 4630 4581 

2. Строителни  .......... .......... .......... .......... 
.......... 

3. Производствени 
 .......... .......... .......... .......... 

.......... 

4. Опасни 
 .......... .......... .......... .......... 

.......... 

 Общо(тона) 3750 4090  3900 4458 4630 4581 

 
Средно за 

периода 
4234,80  

Източник: Община Калояново 

 

Анализът показва, че количеството на генерирания смесен битов отпадък нараства и в 

отчетнаta 2014 год. е най-висок . Средно на жител за 2014 г. се пада по 411 кг. събран отпадък 

годишно. По последни данни  на НСИ средно за страната количеството на образувания отпадък 

на човек е 434 кг,, а за област Пловдив 496 кг. на жител. Тази разлика се дължи на характера и 

икономическото състояние на Общината. В състава на Общината влизат 15 селища от селски 

тип с фамилно застрояване, в които съществува възможност голяма част от битовите отпадъци 

да се оползотворяват при източника. Цитираните количества ТБО са образувани не само в 

домакинствата, но също и в обществените сгради, търговските обекти и тези, действащи в 

сферата на услугите. На графиката по-долу е представено нагледно движението на генерирания 

отпадък за последните пет  години и средно за периода. 
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Фиг.2: Движение на количеството ТБО по години и средно за периода 

 
 

Въведената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки съществува като 

паралелна на сметосъбирането на ТБО и от нея се очаква да отклонява от потока на ТБО тази 

част, която може да бъде оползотворена и рециклирана. През 2013 година количеството 

рециклируеми отпадъци от опаковки е за жълтите контенери 19,24%, а за зелените 85,62%. През 

2014 се забелязва тенденция към намаляване на количеството на рециклируеми отпадъци от 

опаковки, видно и от таблиците по-долу. 

 
Таблица 8: Справка за количествата РСО и отчетената ефективност на системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки на територията на община калояново през 2014 година 

 
КОЛИЧЕСТВО РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ Мярка Общо 

I ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ, ИЗВОЗЕНИ ДО 

СЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ 

кг. 211 980 

1 От жълти контейнери  159 520 

2 От зелени контейнери  52 460 

II КОЛИЧЕСТВО РЕЦИКЛИРУЕМИ ОТПАДЪЦИ ОТ 

ОПАКОВКИ (т.1-т.4) 

кг 56 783 

1 От жълти контейнери ( хартия и пластмаса):  25 501 

1.1 Хартия общо:   14 737 

1.2 Пластмаси общо (т.2.1. – т.2.3.) :  10 764 

1.2.1 РЕТ  6 348 

1.2.2 HDPE  2 189 

1.2.3 LDPE  2 227 

2 От зелени контейнери ( стъкло) :  31 282 

III  ИЗВОЗЕНО КОЛИЧЕСТЕО СМЕСЕН ОТПАДЪК ДО ДЕПО  кг 155 197 

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ 

Мярка  Общо  

I ОБХВАНАТО НАСЕЛЕНИЕ бр. 11 333 

II РАЗПОЛОЖЕНИ КОНТЕЙНЕРИ бр.  

1 жълти контейнери тип Ракла, 1100 л.  71 

2 Зелени контейнери тип Ракла, 1100 л.  57 

III КРАТНОСТ НА ВДИГАНЕ бр.  

1 Жълти контейнери пъти/мес 2 

2 Зелени контейнери пъти/мес 1 

ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ 

МЯРКА ОБЩО 

I СРЕДНО КОЛИЧЕСТВО РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ 

ОТ КОНТЕЙНЕР 

кг./конт.  

1 Жълти контейнери  93,615 

2 Зелени контейнери  76,696 

II СРЕДНО КОЛИЧЕСТО РЕЦИКЛИРУЕМИ ОТПАДЪЦИ ОТ 

КОНТЕЙНЕР 

кг./конт.  
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1 От жълти контейнери ( хартия и пластмаса) :  14,965 

1.1 Хартия общо :  8,648 

1.2 Пластмаси общо  ( т.2.1. – т.2.3.) :  6,317 

1.2.1 РЕТ  3,725 

1.2.2 HDPE  1,285 

1.2.3 LDPE  1,307 

2 От зелени контейнери ( стъкло) :  45,734 

III ЧИСТО/БРУТО %  

1 От жълти контейнери ( хартия и пластмаса) :  0,16 

2 От зелени контейнери (стъкло) :  0,60 

IV КОЛИЧЕСТВО РЕЦИКЛИРУЕМИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЖИТЕЛ кг./жит.  

1 От жълти контейнери ( хартия и пластмаса) :  2,250 

1.1 Хартия общо :   1,300 

1.2 Пластмаси общо ( т.2.1.- т.2.3.) :  0,950 

1.2.1 РЕТ  0,560 

1.2.2 HDPE  0,193 

1.2.3 LDPE  0,197 

2 От зелени контейнери (стъкло) :  2,760 

V КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ , ПРИДАДЕНИ НА КРАЕН 

ПРЕРАБОТВАТЕЛ 

кг  

1 От жълти контейнери ( хартия и пластмаса) :  29 762 

1.1 Хартия общо  17 432 

1.2 Пластмаси общо ( т.2.1.- т.2.3.) :  12 330 

1.2.1 РЕТ  7 346 

1.2.2 HDPE  2 487 

1.2.3 LDPE  2 497 

2 От зелени контейнери (стъкло) :  32 290 

Източник: Община Калояново 

 
Таблица 9: Добити количества от СРС по код отпадък за 2013 година /кг./ 

 

  

РСО -

жълти 

РСО-от 

зелените 
ДЕПО от 

жълтите 

ДЕПО от 

зелените хартия пластмаси стъкло метали 

месец 15.01.06 15.01.07 19.12.12 19.12.12 15.01.01 15.01.02 15.01.07 15.01.04 

1 5760 1821 4640 0,00 528 370 1979,00 63 

2 7280 1621 6000 0 604 424 1801 72 

3 8660 1620 7540 0 528 370 1778 64 

4 16120 1780 13340 0 1311 917 2175 157 

5 8720 2880 7220 144 900 600 2736 0 

6 10500 2680 8680 536 1092 728 2144 0 

7 6680 3260 5500 685 708 472 2575 0 

8 10240 3980 8220 876 1212 808 3104 0 

9 11440 3000 8600 870 1704 1136 2130 0 

10 11500 2340 8100 655 2040 1360 1685 0 

11 13240 2420 10480 678 1656 1104 1742 0 

12 12680 2840 9980 795 1620 1080 2045 0 

общо: 122820 30242 98300 5239 13903 9369 25894 356 

Източник: Община Калояново 
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Таблица 10:  Добити количества от СРС по код отпадък за 2014 година /кг./ 

 

  

РСО -

жълти 

РСО-от 

зелените 

ДЕПО 

от 

жълтите 

ДЕПО 

от 

зелените хартия пластмаси стъкло метали 

месец 15.01.06 15.01.07 19.12.12 19.12.12 15.01.01 15.01.02 15.01.07 15.01.04 

1 13040 2240 10300 715 1644 1096 1525 0 

2 15200 1960 12020 568 1844 1336 1392 0 

3 11500 2260 10300 550 696 504 1710 0 

4 9400 3000 8100 730 754 546 2270 0 

5 16040 4300 13700 1047 1357 983 3253 0 

6 11360 4760 9630 954 1003 727 3806 0 

7 12720 3460 10352 694 1373 995 2766 0 

8 15460 6800 13257 1363 1256 947 5437 0 

9 9040 5540 7660 1111 787 593 4429 0 

10 17600 5580 15140 4180 1402 1059 1400 0 

11 18540 7320 15400 5400 1790 1350 1920 0 

12 9620 5240 8160 3866 832 628 1374 0 

общо: 159520 52460 134019 21178 14738 10764 31282 0 

Източник: Община Калояново 

 

4.1.2. Строителни отпадъци 

С Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС № 277/05.12.2012г. се регламентира предотвратяване и 

ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване риска за 

човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на 

строителните отпадъци. 

 Целта е: 

- Да се предотврати и минимизира образуването на строителни отпадъци (СО); 

- Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО; 

- Да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали; 

- Да се намали количеството за депониране на СО; 

Строителните отпадъци са получени вследствие на строително-монтажни работи и 

премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни 

материали, дърво, азбест и други опасни отпадъци, и др. съответстващи на кодовете на 

отпадъци от група 17 на Приложение 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. 

 Минералните отпадъци се образуват в резултат на строителство или събаряне на сгради 

и съоръжения, които основно се състоят от минерални материали като тухли, бетон, строителни 

разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни материали, бетонови блокчета и/или 

газобетонови блокчета и др. 

 „Строително-монтажни” са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, 

реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват, а „Премахване” е дейността по 

отстраняване на строежите чрез селективно отделяне на оползотворимите отпадъци в процеса 

на премахването. 

Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или 

обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се извършват от 

лица, притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 
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Кметът на общината отговаря за предаването на отделените строителни отпадъци по 

време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за 

влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за 

извършване на дейностите по транспортиране и третиране. Разходите за извършване на 

дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на 

принудително премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на 

собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване 

на строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и 

оползотворяване на отпадъците кметът на общината подава заявление за издаване на заповед за 

незабавно изпълнение на събиране на вземането от задължените лица по реда на чл.417, т.2 от 

Гражданския процесуален кодекс. 

В случаите, когато кмета на общината е възложител на строителни и монтажни работи, 

с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, следва да изготви 

план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и изискванията към плана се 

определят в Наредбата за управление на строителните отпадъци.  

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност се отделят регулярно. 

Прилага се процедура, при която строителните фирми да се обръщат към община за посочване 

на място и условия за депонирането на строителните отпадъци.  

Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са неконтролираното 

изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което води до формирането на 

нерегламентирани сметища. Често населението неконтролирано изхвърля строителни отпадъци 

на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените места, както и замърсява 

зелените площи в самите населени места. За строителните отпадъци, от обичайните ремонти на 

жилищата, няма форма, по която да бъдат контролирани.  

Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за твърди битови 

отпадъци, което води до тяхното повреждане, а от тежината им се повреждат и повдигащите 

механизми на сметосъбиращите специализирани автомобили. 

Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне на 

отпадъците на мястото на образуване и изграждането и функционирането на надеждна система 

и съоръжения за депониране и рециклиране на строителни отпадъци в община Калояново. 

   На територията на общината няма изградено депо за строителни отпадъци и не 

съществува система за организирано събиране на този вид отпадък. По тази причина липсват и 

точни данни за вида и количеството на образуваните строителни отпадъци.  

    Строителни отпадъци се образуват най-вече от малки обекти с локално значение, от 

реконструкции и ремонти на стопански и жилищни сгради. Отпадъците  се извозват от 

собствениците им, без да се води отчетност. Този отпадък понастоящем е основна съставка на 

нерегламентирани сметища или попада в съдове за битови отпадъци. Част от генерираните СО 

попадат в общия поток със смесените битови отпадъци, които се извозват до рег. депо за 

битови отпадъци.  

   За експлоатацията на регионалните депа са издадени съответните комплексни 

разрешителни (КР), по реда на Глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда.  

   В издадените КР на Регионалните депа за отпадъци в страната е разрешено 

приемането за депониране на битови, производствени и строителни отпадъци. Допълнително в 

КР е разрешено на операторите на депата да приемат следните отпадъци (основно строителни) 

за извършване на дейности по тяхното оползотворяване: 27 - 17 01 01 Бетон; - 17 01 02 Тухли; - 

17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; - 17 01 07 Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; - 17 05 

04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03; - 17 05 06 Изкопани земни маси, 

различни от упоменатите в 17 05 05; - 20 02 02 Почва и камъни.  

Оползотворяването на подходящи фракции от посочените отпадъците включват основно 

дейности, свързани с подравняване и запръстяване на отделните пластове натрупани отпадъци 

(дневните работни участъци) в клетките за неопасни отпадъци при експлоатацията на 
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съответното регионално депо. В повечето случаи, при постъпване на ОСР на депата, същите се 

използват за уплътняване и запръстяване на отпадъчното тяло, формирано от битовите 

отпадъци. Част от ОСР, постъпващи от строителни фирми и инвеститори могат да се използват 

от операторите като материали за укрепване на вътрешните обслужващи пътища на 

територията на депата. С използването на инертни ОСР като бетон, тухли, керемиди, плочки, 

керамични изделия, почва и камъни за запръстяване на натрупаните в депото битови отпадъци 

се допринася за ограничаване на: - емисиите от миризми и прах от депото; - разнасяните от 

вятъра отпадъци; - запалванията на отпадъците в депото. 

Правилното регулиране на дейностите, свързани със строителните отпадъци и контрола 

върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, Наредбата за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, съответно с 

общинска наредба за управление на отпадъците. В бъдеще общината ще може да получава 

надеждни данни в случаите, когато извършва процедурите за одобрение на плановете за 

управление на строителните отпадъци и инвестиционните проекти, както и при проверката на 

документите с които възложителите на строителството доказват изпълнението на целите за 

рециклиране на строителни отпадъци. 

 

4.1.3. Производствени и опасни отпадъци 

Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, 

посочени в приложение № 3 към ЗУО. Този вид отпадъци се образуват най-вече в 

промишлените предприятия, но също така и в някои заведения от здравната сфера, а частично и 

в битовия сектор. Към тях спадат отработени масла и нефтопродукти, негодни за употреба 

батерии и акумулатори, медицински отпадъци, бои и лакове, детергенти, пестициди и др. 

Изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци са регламентирани в 

Наредбата, приета с ПМС №53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 г. и в наредбите за масово 

разпространените отпадъци. 

Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи, съгласно Класификация на 

отпадъците по Наредба №2/23.07.2014 г, се водят на отчет в РИОСВ-Пловдив. 

Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране, съхраняване 

(оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към §1, т. 13 от допълнителните 

разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, 

т. 11 от ДР на ЗУО), оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/ или обезвреждане, включително 

подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на опасни отпадъци, водят отчетни книги 

и представят годишни отчети. Опасните отпадъци от фирмите се събират и съхраняват 

разделно в закрити складове и се предават за третиране на физически или юридически лица 

притежаващи съответното разрешение по ЗУО или Комплексно разрешително, въз основа на 

писмен договор. 

Потокът опасни отпадъци се контролира от действащата нормативна уредба. С цел 

проследяване на превозите на опасните отпадъци товародателите са длъжни да изготвят 

идентификационен документ, който се попълва за всеки отпадък последователно от 

товародателя, превозвача и товарополучателя.  

Необходими са мерки за информиране на населението за опасностите за околната среда 

и повишаване на обществената заинтересованост за по широко участие в организираните 

мероприятия за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Разделното събиране на 

опасните битови отпадъци все още не е системно, а кампанийно. Поради това голяма част от 

тях все още се изхвърлят в контейнерите съвместно с неопасните битови и се извозват с тях за 

последващо третиране.  

На територията на Общината се съхраняват временно около 20 тона негодни за употреба 

пестициди в течно и прахообразно състояние, поради изтекъл срок на годност. През 2004 г. те 

са събрани от всички населени места и след преопаковане са подредени в склада към бившето 

ТКЗС на с.Иван Вазово, който е ремонтиран с безвъзмездната помощ на ПУДООС към МОСВ. 

В момента на изработването на ПООС вратите на склада за пестициди са разбити и откраднати - 
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необходимо е тяхното възстановяване, както и предприемането на действия за окончателното 

обезвреждане на пестицидите. 

Съседната на община Калояново, община Съединение е една от пилотните общини на 

територията, на която ще се изгражда площадка за събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата финансирана от Българо- швейцарското сътрудничество. Община Съединение е 

една от пилотните общини на територията на която ще се изгражда площадка за събиране на 

опасни отпадъци от домакинствата финансирана от Българо- швейцарското сътрудничество. На 

21 април 2015 г. е подписано споразумение от Зам.министър-председателя по европейските 

фондове и икономическата политика, Министъра на околната среда и водите и посланика на 

Конфедерация Швейцария в България за изпълнението на проект  „Пилотни модели за 

екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от 

домакинствата“, който цели намирането на работещи механизми за преодоляване на рисковете 

за човешкото здраве и околната среда от опасните битови отпадъци от домакинствата чрез 

създаването на 5 пилотни центъра за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци в 

общините Шумен, Левски, Разград, Созопол и Съединение, както и мобилни събирателни 

пунктове за съседни на тях 17 общини.  

 Основните генератори на производствен отпадък в община Калояново са следните 

предприятия: „ Деликатес 2“ ООД – Производство на меса и колбаси с производствена база в 

с.Житница; „ Киттнер България“ ООД – Производство на машини за хранително- вкусовата 

промишленост с производствена база в с.Калояново; „Марели“ ЕООД- Производство на 

осветителни тела с производствена база в с.Дуванлий; „Диекс“ ООД – Производство на мъжко 

и детско бельо с производствена база в с.Дълго поле; „Екомис“ ООД – Варов и бетонен център 

с производствена база в с.Житница; ЕТ „Ивар – Йордан Арабаджийски“ - изработка и монтаж 

на улуци с неограничени дължини, различни цветове и всички необходими свързващи и 

закрепващи елементи с производствена база в с.Калояново; ЕТ „Александър Гърков – Гръка“ - 

производство, доставка и монтаж на мебели за дома, офиса и магазина с производствена база в 

с.Калояново; „Нара Гео“ ООД – преработка на етеричномаслени култури и производство на 

продукти от тях с производствена база в с.Отец Паисиево 

 Сред посочените фирми няма такова с висок рисков потенциал на производствения 

отпадък. 

 

4.1.4. Специфични потоци отпадъци  

Отпадъци от опаковки 

С разделното събиране на отпадъци и с цел рециклиране, и други форми на 

оползотворяване може да се постигне значително намаляване на количеството на депонираните 

отпадъци, което ще доведе до удължаване на полезния живот на регионалното депо за отпадъци 

и до съкращаване на разходите за събиране и обезвреждане  на отпадъците. Освен това през 

последните години с приемането на европейското законодателство все повече се  засилват 

законодателния и обществения натиск за въвеждане на системи за разделно събиране с 

нормативно регламентирани количества отпадъци, които трябва да бъдат рециклирани и 

оползотворени. 

За част от тези отпадъци националното законодателство изисква прилагането на 

принципът „замърсителят плаща”, при който разходите се поемат от производителите на 

продукта, от който се образуват отпадъците, но за останалата част липсват нормативно 

установени механизми на финансиране. За редица отпадъци съществуват забрани за 

депониране, което налага тяхното отделяне от общия отпадъчен поток и намиране на 

алтернатива за оползотворяването или обезвреждането им. 

Въведена ЕКОКОЛЕКТ е разположило в с. Бегово, с. Главатар, с. Горна махала, с. Долна 

махала, с. Дуванлии, с. Дълго поле, с. Житница, с. Иван Вазово, с. Калояново, с. Отец Паисиево, 

с. Песнопой, с. Ръжево, с. Ръжево конаре, с. Сухозем и с. Черноземен общо 128 съда, от които 
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71 броя жълти контейнери тип „ракла“ и 57 броя зелени контейнери тип „ракла“. Осигуреният 

общ обем е 140 800 литра. 

 Отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, 

излезли от употреба гуми 

Управлението на отпадъците от батерии и акумулатори има две главни цели: 

- Екологична – защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез 

предотвратяване на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната среда; 

- Икономическа – оползотворяване материалите, заложени в конструкцията на 

отпадъците от батерии и акумулатори.  

 ,, Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която не 

може да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане .  

 За ефективно функциониране на системата за събиране на отпадъците от негодни 

батерии и акумулатори е необходимо предприемане на следните действия: 

 редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с тяхното 

неконтролирано обезвреждане. Необходимо е хората да бъдат запознати със 

значението на символите, използвани за маркиране, изискванията при отделяне на 

батериите от уредите, където те са вградени и възможностите за участие в системите 

за събиране. 

 прилагането на задължително обратно приемане в местата за продажба. 

 осигуряване и поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба портативни 

батерии и акумулатори, като се спазва нормативните изисквания. 

 предаване на отпадъците от батерии и акумулатори на фирма, притежаваща 

разрешително, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците. 

. Няма налични данни за събраните количества излезли от употреба акумулатори и и 

батерии 

Отработени масла 

Задълженията на общината в това отношение се определят от „Наредба за 

отработените масла и отпадъчни нефтопродукти”, приета с ПМС №352/27.12.2012 г., ДВ 

бр.2/08.01.2013 г. 

Съгласно чл.39 ал.1 от Наредбата, кметът на общината съдейства за извършване на 

дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за 

оползотворяване и обезвреждане, като определя местата за смяна на отработени моторни масла 

на територията на общината и информира обществеността за местоположението и условията за 

приемане на отработените масла. 

Възможно в рамките на периода на прилагане на настоящата програма, организацията по 

оползотворяване да не прояви интерес тъй като количеството масла за чието оползотворяване е 

отговорна нараства незначително и е твърде вероятно целите заложени в Наредбата за 

изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти да бъдат постигнати чрез събиране на отработени масла от източници 

различни от бита или общини с по-голяма гъстота на населението. 

Независимо дали ще се сключи договор с организация по оползотворяване, следва да 

бъдат предприети следните мерки за осигуряване прилагането на законодателството за 

управление на отработени масла: 

 идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла и 

обектите, в които се изкупуват отработени масла;  

 определяне на разрешените места за смяна на отработени моторни масла и информиране 

на обществеността за това; 

 въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на отработени масла 

и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води и в канализационните системи; 

 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
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Задълженията на общината се определят от „Наредба за излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване”, приета с ПМС №355/28.12.2012 г. 

Съгласно чл.25, ал.1 от Наредбата, кметът на общината оказва съдействие на 

организациите по оползотворяване, като определя местата за разполагане на необходимите 

елементи на системата за разделно събиране и предаване на ИУЕЕО. 

Изпълнение на задълженията за участие в системите за разделно събиране се 

осъществява, като се сключат договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, лица, 

които изпълняват задълженията си индивидуално или други лица, притежаващи документи по 

чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране или 

оползотворяване на отпадъци на територията на общината.. 

Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване 

В Община Калояново не се събират данни за болничните отпадъци поради незначително 

малкото им количество. В община Калояново няма болнични заведения. Първичната 

медицинска помощ се осъществява от 9 индивидуални практики – 2 в с.Калояново и седем в 

съставните на общината села. Център за спешна медицинска помощ - филиал с.Калояново 

оказва спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на 

местопроизшествието и транспортирането им до евентуалната хоспитализация, като обслужва 

15 населени места. Обслужването се извършва от 19 души, от които 6 лекари, 6 медицински 

сестри, 6 шофьора и 1 санитарка. 

Медицинските отпадъци имат някои по специфични характеристики и изискват 

специално третиране. Болничния отпадък може да носи зарази, поради което следва да бъде 

отделен от другите смесени отпадъци за се избегне заплахата за общественото здраве. В този 

отпадък се включват превръзки, остатъци от лекарства и опаковки, лабораторни проби, 

използвани инструменти и системи, хирургически отпадъци и др. 

Отговорността за управлението на болничните отпадъци е на медицинските заведения, 

в които се образуват. Към момента не функционира система за получаване  на данни за 

болничните отпадъци в общината. 

Биоразградими отпадъци 

Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домовете и офисите, се състоят от 

“органични” или естествени материали. Тези материали след време се разграждат 

(“биоразградими”) по естествен път. Биоразградимите отпадъци се генерират при 

селскостопанската дейност в растениевъдството, животновъдството и от дейността на 

домакинствата. Имат предимно органичен състав и е необходимо да се третират в зависимост 

от условията на генерирането им по подходящ начин. Често срещани практики в общината е 

третирането на биоразградимите отпадъци да се осъществява по следните начини: 

 използване на кухненски и градински остатъци за храна на животни ; 

 закопаване на хранителни и растителни отпадъци в почвата (задния двор или 

градината без последващо използване); 

 натрупване на смесени купчини с оборска тор, растителни и хранителни 

отпадъци в полето (купчините не се обръщат,  но след около три години са годни (вече 

компостирани) за използване като подобрител на почвата); 

 натрупване на смесени купчини с оборска тор (купчините не се обръщат след 

това, но след това компостираната оборска тор се използва като подобрител на 

почвата).; 

 изгаряне на градински отпадъци и листа. 

 В Националната стратегия за намаляване на количествата депонирани биоразградими 

отпадъци са заложени конкретни мерки, които трябва да се предприемат по отношение на този 

вид отпадък. Предвид специфичния характер на отпадъците, образувани на територията на 

Общината и значителното участие на селскостопанските отпадъци, образувани от 

домакинствата в определени периоди, се предприемат действия в две посоки:  
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 за въвеждане на фамилно компостиране с последващо използване на компоста в личните 

стопанства; 

 изграждане на общински инсталации за компостиране/анаеробно разграждане в РСУО 

Карлово. 

 Компостирането на растителните отпадъци в мястото на образуването им е в синхрон с 

приетите принципи за управление на отпадъците. В този случай растителните остатъци не са 

отпадък, а изходна суровина за получаване на компост –средство за подобряване качеството и 

плодородието на почвата. При реализацията на целите ще се кандидатства за финансово 

подпомагане от страна на ПУДООС и ОПОС. 

 Обхващането на все по-голям брой семейства в системи за домашно компостиране е 

възможно чрез постоянно информиране на населението за възможностите за оползотворяване 

на биоразградимите отпадъци и предоставяне на контейнери за компостиране на семействата, 

които желаят да компостират биоразградимите си отпадъци. За отчитане на ефекта от тази 

мярка е необходимо предоставянето на компостери на отделните домакинства да бъде 

обвързано с изискване за своевременно представяне на информация от общините за 

постигнатите нива на намаление на биоразградимите отпадъци, постъпващи за депониране. 

Един от подходящите методи на биологично третиране, подходящи за условията на 

общината е анаеробното разграждане, при което се отделя биогаз за производство на енергия и 

компостирането (домашно и/или полево), при което произведения компост има възможност да 

се използва за рекултивация на нарушени терени, в земеделието, при озеленителни и 

възстановителни дейности при строителни проекти и др. 

В съответствие с Националния стратегически план общината следва да предвиди 

конкретни мерки за третиране на биоразградимите отпадъци с оглед намаляване количествата 

за депониране. Управлението на биоразградимите отпадъци включва събиране (разделно или 

със смесените битови отпадъци), анаеробно разлагане и компостиране, изгаряне и депониране. 

Екологичните и икономически ползи от различните методи на обработване зависят съществено 

от местните условия, като гъстота на населението, инфраструктура и климат, както и от 

наличието на пазари за свързаните с този процес продукти (енергия и компост). Изискванията 

към съоръженията и инсталациите за биологично третиране на биоразградимите отпадъци са 

регламентирани в Глава трета, раздел І от Наредба 8 от 24 август 2004 г. за условията и 

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

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Изискванията към площадките, на които могат 

да се разполагат съоръжения за биологично третиране на биоразградими отпадъци са посочени 

в Наредба 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. 

Източници на растителни отпадъци са имотите със земеделско ползване извън регулация 

и дворните пространства на жилищните имоти. Задължение на всеки производител на 

земеделска продукция е да организира оползотворяването на растителните отпадъци. До 

настоящия момент не са изградени съоръжения и инсталации за биологично третиране на 

растителните отпадъци на територията на общината. Съществува практика за биоразграждане 

на място в почвата, където попадат растителните отпадъци вследствие на обработка на 

земеделската земя. Често се прилага и изгаряне на изсъхнали растителни отпадъци от 

земеделието, срещу което се води борба - дейността противоречи на добрите земеделски 

практики, при които се използват различни методи за оползотворяване на органичните 

отпадъци.  

Количеството на растителните отпадъци, образувани от растениевъдството в дворните 

пространства на жилищните имоти са  определени експертно и  тяхното количество варира от 

25 до 40% от общото количество битов отпадък, отделян от домакинствата. Този отпадък 

понастоящем е основна съставка, замърсяваща териториите в покрайнините на населенте места 

или попада в съдовете за битови отпадъци. Не е популярна практиката за оползотворяване на 

растителни отпадъци в самите дворните места. В процеса на компостиране растителните 

отпадъци се явяват суровина. При прилагането му  се ограничава постоянното изнасяне на 
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органични вещества от почвата и едновременно се постига ограничаване употребата на 

органични торове за сметка на много добрите хранителни съставки в компоста.  

В съответствие с европейското и националното законодателство общините следва да 

предприемат мерки за поетапното намаляване на количеството на депонираните биоразградими 

отпадъци.  

Целесъобразно е за периода обхванат от настоящата програма да се планира на 

територията на общината да бъде изградена и една площадка за открито компостиране чрез 

разстилане на биоразградимите отпадъци на редове (по метода windrow). Това ще позволи да се 

предотврати депонирането на значителни количества биоразградими отпадъци при сравнително 

малки инвестиционни и експлоатационни разходи. Предлаганият метод на третиране на 

биоразградимите отпадъци използва се основава процеса био-деградация, който в естествени 

условия протича бавно, на повърхността на земята, при температурата на околната среда и 

предимно анаеробно. Естественото разлагане на органиката се ускорява като преработваният 

субстрат се събира на редове (т.нар. windrow), което позволява да се съхрани част от топлината 

отделяна от дейността на микроорганизмите, при което температурата нараства. Този ускорен 

процес именно е компостирането. Компостиране се разделя на 4 стадия: 1) мезофилен; 2) 

термофилен; 3) изстиване; 4) съзряване. В процеса на био-деградацията органичният субстрат 

претърпява физично и химично превръщане с образуването на стабилен хумифициран краен 

продукт. Този продукт е ценен за селското стопанство като органичен тор и като средство за 

подобряване структурата на почвата. Важни параметри на процеса са отношението С/N и 

мултидисперсността на субстрата, необходима за нормалната аерация.  

За изграждане на съоръжението за компостиране се предвижда да се отдели не 

обработваема земя общинска собственост. Разположението на площадката трябва да е подбрано 

така, че де е лесно достъпно за всички населени места в общината и да отговаря на Наредба № 7 

за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за 

третиране на отпадъци. 

При ефективно извършване на процеса на обръщане активната фаза може да приключи 

до 1 месец след което са необходими още около два месеца за изстиване и съзряване. Оборската 

тор и някои растителни отпадъци имат ниско съотношение С/N, висока влажност и лошо се 

подават на аерация. Те трябва да се смесват с твърд материал (пълнител) сорбиращ влагата, 

който обезпечава допълнителен въглерод и нужната за аерирането структура на сместа. Най-

добрият пълнител се явява сламата, но може да се добавят листа, стърготини, трески, хартиени 

изрезки и др. В случай, че проекта се развива успешно ще се обсъдят и ползите от закупуване 

на оборудване за предварително раздробяване и пресяване на биоразградимите отпадъци. 

Поради големия дял на биоразградимите отпадъци, подходящи за компостиране от 

общото количество на битовите отпадъци прилагането на ефективна система за разделното им 

събиране ще доведе до съществено намаляване на разходите за транспортиране и 

обезвреждането на смесените битови отпадъци на регионалното депо. За събирането на 

отпадъците от малките населени места на общината не се предвижда въвеждането на система за 

събиране и извозване до съоръжението за компостиране. Биоразградимите отпадъци ще бъдат 

доставяни от домакинствата, срещу което ще получават готов компост. Очаква се, че 

безплатното предоставяне на компост е достатъчен стимул за населението от селата за да 

отделят биоразградимите отпадъци от общия отпадъчен поток и по такъв начин да допринесат 

за намаляване на разходите за извозването на битовите отпадъци до регионалното депо.  

Освен за безвъзмездно ползване от жителите, които доставят биоразградими отпадъци за 

компостиране, за готовия компост ще се търси пазарна реализация в селското и горското 

стопанство и озеленяването или ще се ползва за наторяване и подобряване на почвата в 

общински паркове и градини, спортни площадки, нарушени терени и др 

Съгласно Националната програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС:  

 100% биоразградими са хранителните, хартиените, картонените, дървесните и 

градинските отпадъци;  

 20% от текстилните отпадъци;  
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 25% от отпадъците от кожи  

В съответствие със Закона за управление на отпадъците чл. 31 ал. 1 т. 2 – целта е най-

късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови 

отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република 

България през 1995 г. 

Таблица 11: Цели на национално ниво за ограничаване количествата на депонирани биоразградими 

отпадъци 

 Допустими минимални 

стандарти на ББО - % 

Допустими минимални 

стандарти на ББО за жител 

на година /базова стойност 

268 кг/ж/г./ 

2010 г.  75  224  

2013 г.  50  152  

2020 г.  35  109  

Източник: Ръководство за управление на био-отпадъците в България, МОСВ, 2011г. 

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците изисква да се осигури съвместното 

постигане на следните регионални цели за разделното събиране и оползотворяване на битовите 

биоотпадъци:  

 до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани през 2014 г.  

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

биоотпадъци, образувани през 2014 г.  

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

биоотпадъци, образувани през 2014 г. 

  

Утайки от ПСОВ 

 На територията на община Калояново в процес на изграждане са две пречиствателни 

станции в селата Ръжево конаре и Житница. В тези населени места няма пълна изграденост на 

канализационната мрежа и пречиствателните станции за отпадъчни води не с епредвижда да 

работят на пълен капацитет.  Съществуващите в момента възможни варианти за 

оползотворяване или окончателно обезвреждане на утайки от отпадъчни води могат да бъдат 

обобщени по следния начин: материално оползотворяване върху земеделска земя; 

рециклиранен на фосфора; енергийно оползотворяване в термични процеси; 

обезвреждане/наземно депониране.  

 При директното оползотворяване на утайки в земеделието е възможно възникването на 

някои неудобства (емисии на миризми, възможни рискове за околната среда или нещо друго). 

От друга страна не бива да се забравя, че тази употреба зависи от земеделските стопани, които 

не са длъжни да приемат утайки, а и техните изисквания към качеството се променят според 

сезона. Очаква се нарастващите нужди от съвременно третиране на утайките, което да 

гарантира премахването на патогенните организми и контрола върху замърсителите, да доведат 

до използването на утайките върху земеделска земя само след тяхното предварително 

третиране, например компостиране и производство на висококачествен компост. Всички 

основни методи за третиране трябва да бъдат подробно разгледани по отношение на това дали 

са подходящи за предоставянето на устойчиво решение за управлението на утайките в 

конкретния случай. 
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4.2. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъци  

4.2.1. Съществуващи практики и обхват на системата на събиране, транспортиране 

и депониране на битови отпадъци 

 Управлението на отпадъците е сложен и многообхватен процес, изискващ интегрираност 

на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа среда и 

нормативна база, и не на последно място висока обществена отговорност.  

Община Калояново им сключен договор за осъществяване на услугата с фирма КМД ЕООД. 

Разположени са общо 878 броя контейнери тип ”Бобър”, с обем 1,1 куб.м. Във всяко населено 

място са разположени и контейнери за биоразградими отпадъци В населените места Калояново, 

Дуванлии, Житница, Дълго поле, Ръжево Конаре, Бегово, Песнопой, Черноземен 

сметосъбирането и сметоизвозването се извършва три пъти месечно, а в селата Долна махала, 

Горна махала, Главатар, Иван Вазово, Отец паисиево, Ръжево, Сухозем,  гара Калояново два 

пъти месечно. В местността „Воден камък” е осигурено обслужване веднъж на месец. 

Основният метод за обезвреждане на ТБО е чрез депониране Депонирането на генерираният 

общ битов отпадък се извършва на депо за неопасни отпадъци Карлово. 

 Община Калояново е член на Регионално сдружение Карлово. Смесените битови 

отпадъци от територията на община Калояново се извозват на Регионално депо за неопасни 

битови отпадъци Карлово, съгласно сключен договор с община Карлово.  

 В населените места Калояново, Дуванлии, Житница, Дълго поле, Ръжево Конаре, Бегово, 
Песнопой, Черноземен сметосъбирането и сметоизвозването се извършва три пъти месечно, а 
в селата Долна махала, Горна махала, Главатар, Иван Вазово, Отец паисиево, Ръжево, Сухозем,  
гара Калояново два пъти месечно. В местността „Воден камък” е осигурено обслужване веднъж 
на месец.. 
 Условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране и обезвреждане на битови, 

строителни и масово разпространени отпадъци от територията на Община Калояново се 

определят, съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на община 

Калояново. Няма изградена претоварна станция на територията на община Калояново, не се 

извършва предварително третиране на отпадъците. 

4.2.2. Система за разделно събиране 

Община Калояново има сключено споразумение за сътрудничество с организация по 

оползотворяване на опаковки Екоколект АД. Екоколект АД е юридическо лице, регистрирано 

по търговския закон, което не разпределя печалба и управлява дейностите по разделно 

събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и притежаваща Решение 

№ООп-34-00-01/11.02.2010 г., изменено и допълнено с Решение №ООп-34-02/10.11.2011 г., и 

получила последно  Разрешение №ООп-00-2-00/16.01.2013 г., издадено на основание чл. 87, ал. 

1 във връзка с чл. 81, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ, бр. 53 от 13 юли 

2012 г., изм. ДВ бр. 66 от 26.07.2013 г.). Броят, видът и обемът на съдовете за разделно 

събиране на територията община Калояново е определен съгласно изискванията чл. 24 на 

Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. За обхванатите населени места в община 

Калояново, които са с население под 50 хил. жители е приложен критерият за осигуряване на 

минимален обем от 3300 литра за всеки 400 души. Минималният общ обем на съдовете за 

обхванатите населени места в община Калояново е 92 821 литра. Ежегодно кмета на общината 

утвърждава годишна програма за извършване на разделното събиране на отпадъците от 

опаковки. Оползотворяващата организация има следните ангажименти: 

 Грижи се за поддържане доброто състояние на цветните контейнери. 

 Възстановява  във времето счупените или изгорели контейнери. 

 Извършва периодични проверки и следи за спазване на предоставените  писмени 

инструкции за работа по  дейността  за разделното събиране и качеството на изпълнение 

на поетите ангажименти от фирмите подизпълнители. 

 Следи през годината за качеството и вида на събраните отпадъци от контейнерите, 

изготвя справки и информира периодично Общината. 
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 Обработва информацията и предоставя на Общината  годишни данни за количествата 

разделно събрани, сортирани и предадени на крайни преработватели отпадъци от 

опаковки. 

 Контролира транспортирането на  разделно събраните отпадъци от контейнерите по 

утвърдения график. 

4.2.3. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Прилаганият метод за обезвреждане на отпадъците в Община Калояново е чрез 

депониране на битовите отпадъци, като това е най-често използвания метод при обезвреждане 

на отпадъци в цялата страна. Отпадъците се депонират на регионално депо за неопасни 

отпадъци Карлово.  

По данни от доклад на РИОСВ при проверка на комплексното разрешително операторът 

Община Карлово изпълнява поставените условията и заложените срокове в комплексно 

разрешително Комплексно разрешително № 347-Н0/2008г. за „Регионално депо за неопасни 

отпадъци  

4.2.4. Предотвратяване на риска от стари замърсявания 

Към момента на изготвяне на настоящата Програма за управление на отпадъците на 

Община Калояново се наблюдава по-скоро инцидентно нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци. Реализиран е проект за закриване и рекултивация на „Общинско депо за неопасни 

отпадъци” на с. Калояново, обхващащо имоти №№ 008012 и 008008 от землището на с. 

Калояново с ЕКТТЕ 35523, община Калояново, м. Каратикен.  

Общинската администрация провежда регулярен ежеседмичен контрол и критични 

струпвания на отпадъци не се допускат. Образуваните нерегламентирани сметища се почистват 

периодично.  

4.3. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците, с 

акцент върху контролните функции и финансиране на дейностите  

Планирането, регулирането и налагането на законодателството по управление на 

отпадъците зависи от наличните човешки ресурси в общината. За да се подпомогне 

изпълнението на законодателството, компетентните органи на национално, регионално и 

общинско ниво се нуждаят от достатъчен и добре обучен персонал, ангажиран със:  

 разработване и прилагане на законодателството, технически стандарти и ръководства 

за дейностите по управление на отпадъците;  

 разработване на политиката за управление на отпадъците, планиране и прилагането 

на местно ниво;  

 съгласуване на разрешения за дейности с отпадъци и за изграждане и експлоатация 

на инсталации за оползотворяване и обезвреждане;  

 упражняване на контрол, извършване на проверки и мониторинг на дейностите и 

инсталациите, образуващи и/или третиращи отпадъци;  

 иницииране и налагане на мерките по прилагане на законодателството;  

 събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;  

 подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за изграждане на 

общинската инфраструктура за обезвреждане на отпадъци.  

Изпълнението на настоящата Програма за управление на отпадъците в община 

Калояново до 2020 г., изисква подобряване на институционалния капацитет и засилване на 

контролните функции на местно ниво.  

Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за населението 

системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на отпадъците, изграждането и 

експлоатацията на съоръжения и инсталации, е предизвикателство за голяма част от по-малките 

общини. Това налага приемането на мерки за насърчаване на кооперирането между общините, с 

цел изпълнение на техните отговорности и ще подпомогне усъвършенстването на системите за 

управление на отпадъците в общините и чрез регионалните инициативи ще бъде осигурен 
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достъп до необходимото ноу-хау и техническа инфраструктура за обезвреждане на приемлива 

за населението цена.  

Дейностите по управление на отпадъците на местно ниво в община Калояново се 

осъществяват чрез: 

- изпълнение на Общинската програмата за управление на отпадъците и 

- спазване на Наредбите, приети от Общински съвет - Калояново, имащи отношение към 

темата с отпадъците. 

Изпълнението и координирането на дейностите по управление на отпадъците се 

извършва от еколога на Община Калояново е, който съгласува всички процеси, проекти и 

проблеми с Кмета на общината. 

За изпълнение на дейностите по управление на отпадъците на територията на община 

Калояново са възможни следните основни източници на финансиране: Такса „Битови отпадъци”, 

„Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, Държавен бюджет, Предприятие за 

управление на дейностите по околна среда /ПУДООС/ към МОСВ или друго външно 

финансиране.  

Основният финансов механизъм за акумулиране на средства за финансиране на 

дейностите по управление на битовите отпадъци, следващ принципа „замърсителя плаща” е 

регламентиран със Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г.), Глава 

трета “Местни такси”, Раздел I “Такса за битови отпадъци”. Съгласно закона, “такса битови 

отпадъци” се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или 

други съоръжения за битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите 

за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга 

поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или 

други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Таксата се заплаща по ред, 

определен от общинския съвет.  

За Община Калояново събраните такси „Битови отпадъци” от притежателите на 

жилищни и нежилищните имоти на нейната територия са основенизточик на приходи за 

осъщетсвяване на дейностите по управление на отпадъците.  

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския 

съвет, въз основа на одобрена план-сметка по дейности, включваща необходимите разходи за: 

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

 събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 

или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг 

 на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, 

 рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по 

Закона за управление на отпадъците; 

 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

 населените места, предназначени за обществено ползване. 

Задълженията на кмета на общината по отношение управление на отпадъците са 

разписани в Глава I на ЗУО, Раздел III Задължения на органите на местното самоуправление и 

местната администрация. 

Кметът на община е отговорен за: 

 осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци; 

 събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения; 

 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; 



Програма за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. 

 

 35 

 организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата; 

 разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за 

следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 

 организирането на разделно събиране на опасните и биоразградими битови отпадъци. 

В общинската програма за управление на отпадъците се предвижда следното:  

 Приоритетно обучение на специалисти в общинската администрация, ангажирани в 

прилагането на законовите изисквания за управление на отпадъците; 

 Периодично обучение и квалификация на администрацията имаща отношение с 

контрола и извършването на проверка за спазване на изискванията за управлението на 

отпадъците; 

 Определяне участието и коопериране с другите общини в регионалното управление на 

оползотворяването или обезвреждането на отпадъци; 

 Провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на дейностите по 

управление на отпадъците; 

 Осигуряване на договори с фирми с подходяща техника и оборудване. 

4.4. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на 

отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване  

На територията на община Калояново старите замърсявания са в резултат от локални 

/изоставени незаконни/неорганизирани сметища (струпване на всякакъв вид отпадъци, най-

вече битови и строителни) около населените места. Образуват се периодично и своевременно се 

почистват. Една от причините за тяхното образуване е недостатъчната екокултура и отговорно 

отношение на недобросъвестни жители от общината. 

Реализирания проект за закриване и рекултивация на „Общинско депо за неопасни 

отпадъци” на с. Калояново, обхващащо имоти №№ 008012 и 008008 от землището на с. 

Калояново с ЕКТТЕ 35523, община Калояново, м. Каратикен е  разработен съгласно наредба № 

8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други 

съоръжения за оползотворяване на отпадъци; наредба № 26/1996 г. за рекултивация на 

нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи и оползотворяване на хумусния слой; 

закон за опазване на земеделските земи; правилник за прилагане на закона за опазване на 

земеделските земи; закон за управление на отпадъците. Той включва техническа и биологична 

рекултивация. При извършената техническа рекултивация са изпълнени следните дейности:: 

разстилане на събраните отпадъци и уплътняване,  запечатване на отпадъците с глини, полагане 

на слой от подхумусни земни маси (мъртвица),  полагане на хумусен слой с дебелина 30 см. , 

 изграждане на газови кладенци, отвеждане на повърхностни води. Биологична рекултивация на 

депото за отпадъци се извършва като втори етап след техническата и включва затревяване и 

укрепване на откоси чрез залесяване на технически рекултивираните терени, в т. ч. 

почвоподготовка, торене и грижи за растителността 

4.5. Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране, 

финансиране и определяне на цени и такси за услугите  

Нормативно са въведени като икономически стимул отчисления, с цел да се намали 

количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и 

оползотворяване (чл.64). Община Калояново определя отчисленията в левове за един тон 

депонирани отпадъци и сумите се превеждат от собственика на депото ежемесечно по банкова 

сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се намира депото. Натрупаните 

средства могат да се разходват за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на 

битови и строителни отпадъци, осигуряващи изпълнение от общините на изискванията на 

закона и подзаконовитенормативни актове по прилагането му. Средствата могат да бъдат 

разходвани за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и 

инсталации за оползотворяване на битови отпадъци. Въведени са и отчисления за бъдеща 

рекултивация на регионалното съоръжение за обезвреждане на отпадъци, които се включени в 

цената на депониране и се правят от собственика на депото. Отчисленията по чл. 64, ал. 1, които 
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се правят от обищната, са елементи от разходите по чл. 66, ал. 1, т. 3 от Закона за местните 

данъци и такси. Събраните до момента отчисления са в размер на……. лева и могат да се 

използват, като източник за финансиране на изпълнението на плана за действие за новия 

програмен период. 

4.6. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците  

С цел преодоляване на редица социални и институционални бариери, по пътя на обмена 

на информация и търсенето на консенсус при изпълнението на предвидените в настоящата 

Програма мерки се подчертава изключителната необходимост от активен диалог между 

общинската администрация и всички участници  в управлението на отпадъците. Предвидените 

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

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

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

сферата на управление на отпадъци ще бъде постигнат обмен на информация и трансфер на 

добри практики за подобряване на ефективността на управлението на отпадъците.  За 

положителното осъществяване на заложените цели и мерки от изключителна важност е 

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

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

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

на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците. Достъпът до информация, 

повишаването на създанието и еко-културата на обществото, участието му при вземане на 

решения и привличането му като партньор в процеса на управление на отпадъците е ключов 

момент, предопределящ до голяма степен успешната реализация на настоящата програма. 

Община Калояново поддържа редовна връзка със заинтересованите лица към дейностите за 

управление на отпадъците на нейна територия, като: 

 Населението и производствените предприятия, генератори на отпадъци; 

 Доставчиците на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, подготовка за 

рециклиране и обезвреждане на отпадъците;  

Общината участва неизменно и активно с позиция в заседанията на Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците Карлово. 

Провежда се периодична комуникация за компетентните органи по дейността – МОСВ, 

РИОСВ. 

Препоръчва се отделяне на бюджет за провеждане на общинската информационна-  

разяснителна политика за опазване на околната среда, в частност управлението на отпадъците.  

Възможните действия включват: 

 Системно информиране на общественоста чрез местните медии за всички предстоящи 

действия, програми и проекти, касаещи управлението на отпадъците. 

 Издаване и разпространение на информационни материали за популяризиране на 

предприетите действия. 

 Обучение на ученици, служители и членове на НПО. 

 Организиране на посещения на обекти, съоръжения и инсталации свързани с 

третирането на отпадъците от ученици, студенти и членове на младежки клубове. 

 Подготовка и разпространение на материали, насърчаващи минимизирането, 

рециклирането и оползотворяването на отпадъците и повторната употреба на 

опаковките. 

 Организиране на акции за пролетно и есенно почистване и озеленяване на районите в и 

около училищата и детските градини. 

 Провеждане на обществено обсъждане на програмата за управление на отпадъците. 

 Създаване на обстановка на партньорство между бизнеса, обществеността и общинската 

администрация за по-ефективно решаване на проблемите. 

 Подобряване на работата между общинската администрация и неправителствените 

организации в областта на управление на отпадъците. 
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4.7. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъци  

Води се редовна регистрация и контрол на всички извършвани дейности по отпадъците в 

община Калояново. Общинската администрация получава достоверна информация относно 

постъпващите за депониране на регионалното депо битови отпадъци чрез претеглянето им с 

електронна везна. Наблюдава се компетентност и оперативност при осигуряване на информация 

за дейността.  

V. ПРОГНОЗИ 

През 2010 г. населението на общината наброява над 12 270 жители. Динамиката показва 

трайна тенденция на намаление на населението (с над 9% за последните 6 години) или с 1036 

души през 2015 спрямо 2010 г. По данни от преброяването към 01.02.2011 г. населението на 

общината е  11793 души. По данни на НСИ към 31.12.2015 г. в Калояново живее едва 1,67 % от 

населението на област Пловдив - 11 234 души. Територията на общината е неравномерно 

населена със средна гъстота от 32,32 души на кв.км.  

Важен показател за управление на отпадъците е нормата на натрупване на отпадъците, 

представена като количеството на образуваните битови отпадъци за година на човек от 

населението. През десетгодишния период 2002-2012 г. по данни на НСИ образуваните битови 

отпадъци на човек от населението в България намаляват значително от  601 до 446 

кг/жител/година. По отношение на нормата на натрупване на битови отпадъци на жител спрямо 

средните стойности за ЕС-27, България е с по-благоприятни стойности през последната отчетна 

2012 г. и тенденциите в динамиката на показателя за периода. За същия десетгодишен период 

образуваните битови отпадъци на жител средно за ЕС-27 са съответно за 2002 г. – 527кг./жител, 

а за 2012 г. - 492кг/ж. Данните на Евростат през 2011 г. показват съществени различия в 

страните-членки на ЕС, като нормата на натрупване варира от 298 кг/жител/година в Естония и 

315-320 кг/жител/година в Полша и Чехия до 719 кг/жител/година в Дания.  

Ако не бъдат предприети целенасочени мерки за предотвратяване на образуването на 

битови отпадъци, може да се очаква, че количеството на образуваните битови отпадъци в 

България ще нараства в резултат на икономически растеж, повишаване на доходите и 

потреблението в домакинствата.  

В резултат на разработването на Националната програма за предотвратяване на 

образуването на отпадъците 2014-2020 г. и прилагане на мерките, предвидени в нея, може да 

бъде прогнозирано стабилизиране на количеството образувани битови отпадъци, като България 

продължи да е с един от най-благоприятните показатели „образувани битови отпадъци на 

жител/година”. Тенденциите в този показател са точен измерител за предотвратяването на 

образуването на отпадъци като най-високо ниво в йерархията на управление на отпадъците. 

Много по-неблагоприятен е показателят депонирани битови отпадъци на жител за България 

спрямо средното ниво на показателя за ЕС. В България количеството на депонирани отпадъци 

намалява с по-бързи темпове от средното за ЕС, но в България се депонират почти два пъти 

повече битови отпадъци на жител от средноевропейското ниво.  

С цел осигуряване на единен и аргументиран подход при осъществяването на прогнозите 

за битови отпадъци през  2012 г.  МОСВ утвърди Методиката за определяне на морфологичния 

състав на битовите отпадъци. Община Калояново е към момента не е извършвала морфологичен 

анализ на битовите си отпадъци. От анализа на съществуващите данни и тенденциите, при 

проучванията в страната може да бъде предположена като най-реалистична за момента норма 

на натрупване, представена в първата колона на таблицата по-долу, която може да се използва 

за тригодишен период 2012-2015 г. Развитието на нормата на натрупване във времето 

предполага, че тя ще се развива при условията на „относително разделяне“, т.е расте НН по-

бавно от БВП. В случая е предположено средно нарастване на НН с 0.5 -0.6% на година, при 

което са получени данните за бъдещите периоди. С натрупването на нови практически данни 

някои количества за бъдещи периоди могат да бъдат преразгледани и коригирани на тази 

основа.  
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Таблица 12: Типични данни за нормите натрупване за определените типове генератори, кг/ж/г 

 2012-2015 г. 2016-2019 г. 2020-2023 г. 

над 150 хил 410.3 419.2 428.5 

50-150 хил 349.6 357.6 365.5 

25-50 хил 334.9 342.2 349.8 

3-25 хил 295.5 302.1 308.6 

под 3 хил 241.7 247.1 252.4 

В методиката за определяне на морфологичния състав на БО като норма на антрупване 

се извеждат 5 групи населени места като за община Калояново тя варира между 295,5 и 241,7 

кг/ж/ ден. На базата на установеното текущо състояние към момента и с помоща на наличните 

методики на МОСВ и примерни норми за натрупване на БО е направена прогноза за 

количеството на отпадъците, представена в Таблици 12 и 13. 

Таблица 13: Текущо състояние на отпадъците 

 

Текущо 

състояние на 

отпадъците 

Мерна 

единица 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 
събрани битови 
отпадъци 

тонове/год 3074 3290 3750 4090 3900 4458 4630 4581 

Население брой 12580 12402 12270 11793 11602 11419 11237 11058 

Норма на 
натрупване на 

отпадъци 

кг/чов/год 244,35 265,28 305,62 346,82 336,15 390,40 412,03 414,27 

Морфологичен 

състав на 

отпадъците 

Дял (%)         

Хранителни  14,6         

Хартия  3,5         

Картон  4,1         

Пластмаса  5,3         

Текстил  1,9         

Гума  1,2         

Кожа  1,1         

Градински  46         

Дървесни  1,5         

Стъкло  2,8         

Метали  1,7         

Инертни  15,8         

Опасни  0,5         
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Таблица 14: Количество на отпадъците по вид 

Количество на 

отпадъците по 

вид 

Мерна 

единица 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Хранителни  тонове/год 448,80 480,34 547,50 597,14 569,40 650,87 675,98 668,83 

Хартия  тонове/год 107,59 115,15 131,25 143,15 136,50 156,03 162,05 160,34 

Картон  тонове/год 126,03 134,89 153,75 167,69 159,90 182,78 189,83 187,82 

Пластмаса  тонове/год 162,92 174,37 198,75 216,77 206,70 236,27 245,39 242,79 

Текстил  тонове/год 58,41 62,51 71,25 77,71 74,10 84,70 87,97 87,04 

Гума  тонове/год 36,89 39,48 45,00 49,08 46,80 53,50 55,56 54,97 

Кожа  тонове/год 33,81 36,19 41,25 44,99 42,90 49,04 50,93 50,39 

Градински  тонове/год 1414,04 1513,40 1725,00 1881,40 1794,00 2050,68 2129,80 2107,26 

Дървесни  тонове/год 46,11 49,35 56,25 61,35 58,50 66,87 69,45 68,72 

Стъкло  тонове/год 86,07 92,12 105,00 114,52 109,20 124,82 129,64 128,27 

Метали  тонове/год 52,26 55,93 63,75 69,53 66,30 75,79 78,71 77,88 

Инертни  тонове/год 485,69 519,82 592,50 646,22 616,20 704,36 731,54 723,80 

Опасни  тонове/год 485,69 519,82 592,50 646,22 616,20 704,36 731,54 723,80 

 
Таблица 15: Количества разделно събрани отпадъци от СРС 

 
Количества 

разделно 

събрани 

отпадъци от 

системи за 

разделно 

събиране 

(полезна 

фракция) 

Мерна 

единица 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Хартия тонове/год 98,368 115,15 120 130,88 124,8 142,656 148,16 146,592 

Картон  тонове/год 86,072 92,12 105 114,52 109,2 124,824 129,64 128,268 

Пластмаса тонове/год 132,182 141,47 161,25 175,87 167,7 191,694 199,09 196,983 

Стъкло тонове/год 86,072 92,12 105 114,52 109,2 124,824 129,64 128,268 

Метали тонове/год 58,406 62,51 71,25 77,71 74,1 84,702 87,97 87,039 

Норма на 
натрупване - 
Хартия 

кг/1 
жит./год 

7,8194 9,2847928 9,779951 11,09811 10,756766 12,49286 13,18501 13,25665 

Норма на 
натрупване - 

Картон  

кг/1 
жит./год 

6,84197 7,4278342 8,557457 9,710845 9,4121703 10,93125 11,53689 11,59957 

Норма на 
натрупване - 
Пластмаса 

кг/1 
жит./год 

10,5073 11,407031 13,14181 14,91308 14,454404 16,78728 17,71736 17,81362 

Норма на 
натрупване - 
Стъкло 

кг/1 
жит./год 

6,84197 7,4278342 8,557457 9,710845 9,4121703 10,93125 11,53689 11,59957 

Норма на 
натрупване - 
Метали 

кг/1 
жит./год 

4,64277 5,0403161 5,806846 6,589502 6,3868299 7,417637 7,828602 7,871134 
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Таблица 16:  Прогноза за количеството на отпадъците за периода 2016-2020 г. 

Прогноза за количеството на отпадъците  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо количество отпадъци               

Прогнозен темп на изменение на нормата на 

натрупване на отпадъците 

  1 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

Прогнозна норма на натрупване на отпадъци кг/чов/год 412,0317 416,152 420,313518 424,516653 428,7618196 433,0494 

Прогнозен брой на населението брой 11058 10877 10698 10522 10347 10174 

Прогнозно количество на отпадъците - общо тонове/год 4556,328 4526,598 4496,6934 4466,61108 4436,349846 4405,908 

в т.ч.:               

Хранителни  тонове/год 665,2239 660,8834 656,517236 652,125218 647,7070775 643,2626 

Хартия  тонове/год 159,4715 158,4309 157,384269 156,331388 155,2722446 154,2068 

Картон  тонове/год 186,8094 185,5905 184,364429 183,131054 181,8903437 180,6422 

Пластмаса  тонове/год 241,4854 239,9097 238,32475 236,730387 235,1265418 233,5131 

Текстил  тонове/год 86,57023 86,00537 85,4371745 84,8656105 84,29064707 83,71225 

Гума  тонове/год 54,67593 54,31918 53,9603208 53,5993329 53,23619815 52,8709 

Кожа  тонове/год 50,11961 49,79258 49,4636274 49,1327219 48,79984831 48,46499 

Градински  тонове/год 2095,911 2082,235 2068,47896 2054,6411 2040,720929 2026,718 

Дървесни  тонове/год 68,34492 67,89898 67,450401 66,9991662 66,54524769 66,08862 

Стъкло  тонове/год 127,5772 126,7448 125,907415 125,06511 124,2177957 123,3654 

Метали  тонове/год 77,45757 76,95217 76,4437877 75,9323883 75,41794738 74,90044 

Инертни  тонове/год 719,8998 715,2026 710,477557 705,72455 700,9432757 696,1335 

Опасни  тонове/год 22,78164 22,63299 22,483467 22,3330554 22,18174923 22,02954 

Количества разделно събрани отпадъци от 

системи за разделно събиране (полезна 

фракция) 

              

Прогнозен темп на изменение на нормата на 

натрупване - Хартия 

  1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 

Прогнозен темп на изменение на нормата на 

натрупване - Картон 

  0,9 1 1,1 0,9 1,1 1,2 

Прогнозен темп на изменение на нормата на 

натрупване - Пластмаса 

  0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Прогнозен темп на изменение на нормата на 

натрупване - Стъкло 

  1,2 1,3 1,5 1,4 1,5 1,6 

Прогнозен темп на изменение на нормата на 

натрупване - Метали 

  0,5 0,8 1 1,3 1,4 1,5 

Норма на натрупване - Хартия кг/1 

жит./год 

13,18501 14,50352 15,9538667 20,7400267 29,03603738 43,55406 

Норма на натрупване - Картон  кг/1 

жит./год 

10,3832 10,3832 11,4215182 10,2793664 11,30730302 13,56876 

Норма на натрупване - Пластмаса кг/1 

жит./год 

14,17389 11,33911 10,2052007 10,2052007 11,22572074 13,47086 

Норма на натрупване - Стъкло кг/1 

жит./год 

13,84426 17,99754 26,9963157 37,794842 56,69226306 90,70762 

Норма на натрупване - Метали кг/1 

жит./год 

3,914301 3,131441 3,13144078 4,07087301 5,699222212 8,548833 

Хартия тонове/год 145,8025 157,7587 170,681275 218,219079 300,4325807 443,1253 

Картон  тонове/год 114,8195 112,9409 122,192276 108,155785 116,99538 138,0506 

Пластмаса тонове/год 156,7377 123,3386 109,179592 107,37544 116,1512575 137,0545 

Стъкло тонове/год 153,0926 195,7642 288,818107 397,663693 586,5884065 922,8725 

Метали тонове/год 43,28511 34,06153 33,5014899 42,8322572 58,96920489 86,97708 
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VІ. SWOT АНАЛИЗ 

SWOT анализът е обективно следствие от извършените ситуационни анализи на 

съществуващото състояние и практики и изхожда от идеята за разделянето на обекта на анализ – 

управлението на отпадъците, от средата, в която той функционира. Обектът на анализ се 

разглежда откъм неговите “силни страни” и “слаби страни”. Средата, в която функционира 

управлението на отпадъците в общината, 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.  

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. 

Силни страни Слаби страни  

1 Изградена система за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване във 

всички населени места в общината. 
2 Наличие на система за разделно събиране, 

рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците. 

3 Разработени програми и планове, които 

се фокусират върху бъдещи действия с 

цел решаване на съществуващите 

проблеми по управление на отпадъците.  

4 Приета нормативна уредба за управление 

на отпадъците на местно ниво. 

5 Компетентни общински служители в 

областта на управление на отпадъците с 

воля за постигане на нормативните 

изисквания от ръководството на 

общината. 
 

1 Високи разходи за депониране на 

отпадъците. 

2 Периодично образуване на 

нерегламентирани замърсявания. 

3 Липса на площадка за сепариране и 

претоварване на битовите отпадъци. 

4 Неосъществена рекултивация на 

затовреното общинско депо за ТБО. 

5 Недостатъчна ангажираност на жителите 

за разделно събиране на отпадъци и 

спазване на изискванията за изхвърляне 

на отпадъци. 

6 Ниска социална поносимост към 

увеличаване на таксите за отпадъци. 

7 Липса на целенасочени мерки и стимули, 

които да допринесат за предотвратяване 

образуването на отпадъци. 

8 Няма изградена мониторингова система, 

която да отчита удовлетвореността на 

обществеността от резултатите, свързани 

с дейностите и услугите по управление 

на отпадъците. 

Възможности  Заплахи 

1 Пълноценно използване на 

финансовите инструменти на 

европейският съюз, национални 

фондове и програми в областта на 

управлението на отпадъците. 

2 Внедряване на нови ефективни 

технологии, позволяващи рециклиране 

и оползотворяване на отпадъците. 

3 Пилотна Община на територията, на 

която ще се изгражда площадка за 

събиране на опасни отпадъци от 

1 Недостатъчна държавна подкрепа към 

местната власт за изпълнение на 

законовите задължения в сферата на 

отпадъците. 

2 Трудност на нискодоходните групи да 

отделят допълнителни средства за 

услуги и дейности, свързани с 

управлението на отпадъците. 

3 Увеличение на разхода за управление и 

компостиране на биоразградимите 

отпадъци. 
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домакинствата. 

4 Промяна на обществените нагласи в 

полза на ефективното управление на 

отпадъците. 

5 Осигуряване на прозрачност при 

определяне на такса битови отпадъци за 

граждани и бизнес. 

6 Въвеждане на принципа „заплащане 

според количеството на образуваните 

отпадъци“. 

 
 

4 Налагане на санкции при неспазване 

изискванията на нормативната уредба. 

5  Преминаване към нови схеми за 

определяне на такса битови отпадъци, 

съобразно промени в 

законодателството на ЕС и значително 

повишаване на такса битови отпадъци 

за населението. 

Изготвеният SWOT анализ e основа за формулирането на стратегическите цели при 

управлението на отпадъците в община Калояново. 

 

VІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Генералната цел на Програмата за управление на отпадъците е: 

Изграждане на ефективна и устойчива система за управление на отпадъците в 

община Калояново  

Общинската програма се разработва в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. (НПУО), 

съобразена е с Европейската стратегия за устойчиво развитие и подхода „нулеви „отпадъци“ и 

включва следните стратегически цели: 

Стратегическа цел 1: Предотвратяване образуването и насърчаване на повторното 

 използване на отпадъците за намаляване на вредното им въздействие. 

Стратегическа цел 2: Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени 

 отпадъци. 

Стратегическа цел 3: Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо чиста и  

безопасна околна среда. 

Стратегическа цел 4: Увеличаване ролята на обществеността и превръщането й в 

 ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците. 

Общинската програма поставя следните оперативни/специфични цели за управлението на 

отпадъците в община Калояново за периода 2016-2020 г. : 

 ОЦ 1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци; 

 ОЦ 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; 

 ОЦ 3: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и  

                      транспортиране и екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; 

 ОЦ 4: Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет на  

                       общината за управление на отпадъците; 

 ОЦ 5: Участие на обществеността и превръщането й в ключов фактор при  

                       прилагане на йерархията на управление на отпадъците. 
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VІІІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С МЕРКИ, ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ 

Планът за действие съдържа мерките, които трябва да се предприемат за постигане на 

поставените цели в сферата на управление на отпадъците. С приемането и прилагането на плана 

се цели да бъде постигнат оптимален баланс между различните законодателни, институционални, 

икономически и технически мерки и прилагане на интегриран подход за управление на 

отпадъците. Планът определя и отговорностите на различните институции и организации в 

областта на управление на отпадъците, свързани с реализацията на предвидените мерки и 

дейности, очакваните разходи и вероятните източници за тяхното финансиране. 

Финансовите ресурси, с които разполага Община Калояново са силно ограничени, 

подкрепата от националните институции е недостатъчна и в случай на недостиг на средства може 

да се ревизира изпълнението на някои от представените по-долу мерки. 

8.1. Мерки за предотвратяване образуването на отпадъци 

Предотвратяване на образуването на отпадъците е тясно свързано с подобряване на 

методите за производство и стимулиране на потребителите в търсене на „по-зелени” продукти и 

използване на по- малко опаковки. Тематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране на 

отпадъците (COM(2005) 666 final) разглежда предотвратяването на отпадъците като един от 

приоритетните въпроси. Съгласно Стратегията, въпреки че от много години предотвратяване на 

образуването на отпадъци е приоритетна цел както на националните, така и на европейските 

политики в областта на управлението на отпадъци, е постигнат много малък прогрес при 

реализирането на тази цел на практика. Заключенията и изводите направени в Стратегията 

показват, че предотвратяване на образуването на отпадъци може да се постигне само чрез 

предприемане на практически решения на различните етапи от жизнения цикъл на продуктите: 

дизайн, производство, външен вид и начин на използване от потребителите.  

Предотвратяването на образуването на отпадъци се състои от следните елементи:  

 Стриктно избягване на отпадъците;  

 Намаляване на генерирането на отпадъци при източника;  

 Насърчаване на повторната употреба;  

 Рециклиране при източника.  

Стриктното предотвратяване включва пълното избягване на генерирането на 

отпадъци, чрез реално премахване на вредните вещества или чрез намаляване на материалния и 

енергийния интензитет в производството, потреблението и разпространението. Примерите за 

точно прилагане на предотвратяването включват такива, които се отнасят до:  

 Опасните свойства на определени съставки/ компоненти в продуктите, като се  

налага тяхното избягване и/или заместване с материали, които не са опасни за човека или за 

околната среда (например, чрез забрани на използването/ влагането на полихлорираните 

бифенили или озоноразрушаващите вещества, или премахване на тежките метали от батериите на 

мобилните телефони).  

 Количество, като избягване употребата на материали или на етапи в  

производството/потреблението (например, чрез купуване на плодове и зеленчуци от открити 

пазари или от секцията за плодове и зеленчуци в супермаркета, вместо купуването на пакетирани 

плодове или чрез премахване на междинното опаковане на козметични продукти и паста за зъби).  

Намаляването при източника включва минимизиране употребата на токсични или 

вредни вещества и/или минимизиране консумацията на материали или енергия. Примерите за 

намаляване при източника включват такива, които се отнасят до:  

 Опасните свойства на определени съставки/ компоненти в продуктите, като  

намаляване употребата на вредни вещества в продуктите, в системите за производство и 

продажба, както и в системите за консумация и депониране и намаляване употребата на вещества, 

които пречат на повторната употреба или рециклирането (например, пластмасови етикети върху 

хартия, използване на хлорирани разтвори като почистващи средства).  

 Количество, като използване на по-малки количества ресурси за осигуряване на  
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същия продукт или услуга (например намаляване дебелината на покритието, въвеждане на 

системи за повторна употреба или пълнене, миниатюризация, ресурсно ориентирани покупки и 

потребление) и използване на по-ресурсно независими строителни подходи и материали.  

Повторната употреба на продуктите включва многократната употреба на продукта в 

оригиналната му форма, по оригиналното му предназначение или като алтернатива, с или без 

допълнителна обработка. Примерите за повторна употреба на продуктите включват такива, които 

се отнасят до:  

 Повторна употреба след допълнителна обработка, като измиване и повторно  

пълнене на стъклени или пластмасови бутилки, и обработка и използване на празни варели от 

лепила за варели за петрол.  

 Повторна употреба без допълнителна обработка, като използване на торбички за  

пазар повече от един път.  

Рециклирането при източника включва дейности, които позволяват използването на 

даден материал след обработка на територията на производителя на отпадъка. Примери са:  

 Използване след биологично третиране, като домашно компостиране.  

 Използване след пречистване, като повторна употреба на вода след пречистване, на 

разтвори след дестилация и т.н.  

Предотвратяването и намаляването на образуването на отпадъците се осъществява през 

целия жизнен цикъл на продуктите от проектирането им до превръщането им в отпадъци и 

включва следните основни елементи:  

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

 удължаване полезния живот на продуктите – произвеждане на по-трайни продукти и 

осигуряване възможности за ремонтиране и поправка на продуктите  

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

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

които могат да се рециклират 

 ограничаване на ненужната употреба на продукти (напр. продукти за еднократна употреба, 

замяна на стари с нови модели продукти и т.н.) и по-ефективното използване на 

продуктите. 

Мерките за постигане на националната цел за предотвратяване и намаляване на 

образуването на отпадъците, които могат да се предприемат на местно ниво са: 

 Икономически стимули за намаляване образуването на отпадъци;  

 Популяризиране на схемите за „еко-маркировка” и повишаване на екологичното съзнание 

на купувачите;  

 Контрол върху спазването на изискванията, въведени в наредбите за масово 

разпространени отпадъци по отношение на заплащането на продуктови такси и относно 

повторното използване на съответния вид масово разпространен отпадък; 

 Контрол върху спазването на забраните за изхвърляне в общия отпадъчен поток на опасни 

домакински отпадъци.  

Общинските власти могат да насърчат предотвратяването и намаляването на образуването 

на отпадъци чрез провеждане на мероприятия за повишаване на екологичното съзнание на 

населението. 

Мероприятията следва да бъдат 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. Цели се вземането на решението за покупка да се влияе не само от 

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 – възобновими или невъзобновими; 

 съдържа ли излишни опаковки. 
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Специфичен инструмент за насърчаване на предотвратяването на образуването на 

отпадъци са еко-маркировките на продуктите. 

8.2. Мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на битовите отпадъците от хартия, метали, пластмаса и стъкло 

Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци води до 

минимизиране на количествата на рециклируемите отпадъци в общия поток на отпадъците, 

постъпващи на депо.  

Формулирането на количествени цели за рециклиране и оползотворяване, засягащи 

определени приоритетни потоци отпадъци е практическа мярка за налагане на 

рециклирането/оползотворяването. 

Въвеждането на разделно събиране, при източника на генериране на отпадъци, ще доведе 

до увеличаване количествата на събираните фракции. Прилагането на схеми за разделно събиране 

от една страна ще бъде организирано на база на принципа „отговорност на производителите”, 

като задължение на производителите и вносителите на стоки, след крайната употреба на които се 

образуват масово разпространени отпадъци, и плащащи продуктови такси на фирми по 

оползотворяване. От друга страна стои като задължение на общините да организират системи за 

разделно събиране на отпадъците. 

Приоритет ще има въвеждането на схеми за разделно събиране и рециклиране за следните 

групи отпадъци:  

  отпадъци от опаковки и други битови отпадъци, подходящи за рециклиране (отпадъци  

от хартии и картони, пластмаси, метали и др.);  

  отпадъци от офиси, административни сгради и учреждения;  

  биоразградими отпадъци от домакинствата и заведенията за обществено хранене;  

  едрогабаритни отпадъци;  

  отпадъци от строителство и разрушаване на сгради;  

  негодни за употреба автомобилни гуми;  

  излезли от употреба моторни превозни средства;  

  масово разпространени опасни отпадъци, като отработени масла и отпадъчни  

нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, луминесцентни лампи и др.  

Целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО 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, определени в § 16 от ПЗР на ЗУО, се 

прилагат, както следва:  

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

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

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

Общите количества на отпадъците от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло и 

съответните цели за рециклиране са изчислени поотделно за всеки регион за управление на 

отпадъците и общо за страната. 

Изпълнението на целите за рециклиране ще бъде осъществено чрез:  

  Количества събрани от системите за разделно събиране с контейнери, поставени от  

организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки и общините;  

  Количества разделно събрани отпадъци от пунктове за вторични суровини и търговски  

обекти;  

  Отпадъци, отделени в регионалните инсталации за сепариране на смесени битови  

отпадъци.  

8.3. Мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията на НПУО за 

биоразградимите и биоотпадъците 
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Съгласно §1, т.3 от ДР на ЗУО "Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат 

способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, 

хартия, картон и други.  

Разпоредбите на чл.31, ал.1, т. 2 ЗУО изискват:  

  до 31 декември 2013г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими  

битови отпадъци до 50 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република 

България през 1995 г.;  

  до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими  

битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на биоразградими отпадъци, образувани в 

Република България през 1995 г.  

Съгласно §1, т.2 от ДР на ЗУО "Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и 

градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за 

обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на 

хранително-вкусовата промишленост.  

Член 8, ал. 1 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (обн. ДВ 107, 13.12.2013 

г.) задължава кметовете на общини във всеки от регионите за управление на отпадъци по чл. 49, 

ал.9 от ЗУО да постигат следните регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на 

битови биоотпадъци:  

1. до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;  

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

биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;  

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

биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г. 

Изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови био-тпадъци се 

осигурява чрез прилагане на домашно компостиране и разделно събиране на битови био-

отпадъци.  

Домашно компостиране  
Компостирането е най-практичният и удобен начин да се третират органичните отпадъци в 

райони с еднофамилни къщи. Компостирането, което е собствения начин на природата за 

рециклиране, представлява контролирано разграждане на органични материали като листа, 

клонки, окосена трева и растителни хранителни отпадъци. Компостът е продукт за подобряване на 

почвата, който е резултат от правилното компостиране. Компостирането може да бъде по-лесно и 

по-евтино, отколкото поставянето на тези отпадъци в чували, или транспортирането им до 

претоварни станции или до контейнерите на централизираната система за събиране на отпадъци. 

Компостът също така подобрява почвата и отглежданите на нея растения. В селата обикновено 

има градини, ливади, дървета, храсти, или дори саксии за засаждане на растения и домашно 

приготвеният компост е много полезен. Всички органични отпадъци могат да се компостират. От 

всички “зелени“ отпадъци - отпадъци от дворове, като паднали листа, окосена трева, плевели и 

останки от градински растения, също и хранителни отпадъци, може да се получи отличен 

компост. Дървесните отпадъци от дворове могат да бъдат насечени и нарязани до размера на 

дърва за горене в печка или камина или да бъдат раздробени чрез шредер до дървесни стърготини 

или малки парченца. Когато се поставят около засадени растения или за настилка на пътеки, те 

накрая ще бъдат биоразградени и ще се превърнат в компост.  

Компостирането може да се практикува в повечето дворове в изработени в домашни 

условия или фабрично произведени съдове за компостиране или просто на открити купове (в 

някои населени места има изискване за затворени съдове). Фирми, училища и други предприятия 

може също лесно да компостират отпадъците си. Изработените в домашни условия съдове могат 

да бъдат направени от дървесни отпадъци, тел, снегозадържащи съоръжения или дори стари кофи 

за боклук (с дупки, пробити в страни и отдолу). Фабрично произведените съдове включват такива 

със система за обръщане, рамки, конусообразни и съдове с голям обем. 
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В изготвените сценарии е включено населението което прилага домашно компостиране. 

Броят на необходимите компостери е определен при допускане, че 1 компостер обслужва едно 

домакинство в съответния регион. Средното количество компостирани биотпадъци от един 

компостер е от 150 кг/г.  

Разделно събиране на битови био-отпадъци  

В селските райони вкл. и в община Калояново разделно се събира оборски тор, който след 

изсушаване се използва за наторяване на градините и земеделските земи. Най-често срещаните 

практики за третиране на био-отпадъци са:  

 използване на кухненски и градински отпадъци за храна на животните;  

 натрупване на смесени купчини от оборски тор, растителни и кухненски отпадъци в 

полето; купчините не се обръщат, но след една до три години могат да се използват като 

подобрител на почвата;  

• изгаряне на градински отпадъци и листа. 

При изготвяне на предвижданията за разделно събиране на битови био-отпадъци е възприета 

действащата нормативна база- Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 

275 от 06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.) и Наредба за третиране на 

биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.) 

 

8.4. Мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци 

разрушаване на сгради 

Според Рамковата Директива за отпадъци до 2020 г. подготовката за повторна употреба, 

рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и 

разрушаване следва да се увеличи най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват 

незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. Същите цели са 

залегнали в ЗУО, който определя поетапно целите, за да се достигне крайната през 2020 г.:  

- 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.  

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, в сила от ноември 2012 г., определя някои допълнителни изисквания за 

управлението на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали в 

строителството. Съгласно сроковете определени в ЗУО в тази наредба се регламентират 

конкретни цели за оползотворяване на определени видове строителни отпадъци и етапите за 

тяхното изпълнение. 

 

8.5. Мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена експлоатация 

Съгласно §4, ал.2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба № 6 от 27 август 

2013г. крайният срок за преустановяване на експлоатацията на съществуващи депа за битови 

отпадъци е до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално депо, което е 

предвидено с Националния план за управление на отпадъците по чл.49, ал.1 от ЗУО. 

Закрито и рекултивирано е „Общинско депо за неопасни отпадъци” на с. Калояново, 

обхващащо имоти №№ 008012 и 008008 от землището на с. Калояново с ЕКТТЕ 35523, община 

Калояново, м. Каратикен. 

Нерегламентираните сметища в общината не се експлоатират. Като основна предпоставка 

да не се допусне ново замърсяване на тези терени е, оптимизираната система за събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци в общината, с която е осигурено обслужване на цялото 

население от всички населени места, както и осъществяване на контрол от местните власти и 

регионалните органи на МОСВ да не се допуска възникване на нови локални замърсявания. 

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/SepColOrd-State_Gazette.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/CompOrd-State_Gazette.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/CompOrd-State_Gazette.pdf
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8.6. Мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на управление на отпадъците  

Кампаниите за повишаване на общественото съзнание и консултации с участниците в 

процеса на управление на отпадъците, ще допринесат за разбиране на потенциалните 

възможности и ползи за околната среда, произтичащи от оползотворяването и рециклирането на 

отпадъците.  

Взимането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в Програмата за 

управление на отпадъците и Плана за действие към нея, ще се постигнат при оптимален баланс на 

интересите на различните участници в управлението на отпадъците.  

Необходимо е да се поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите по 

управление на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на общественото 

разбиране и съзнание.  

Постигането на целите ще се осъществи чрез изпълнението на следните мерки: 

 Повишаване на информираността и мотивацията на различните социални групи и на бизнес 

организациите 

 Провеждането на ежегодни национални кампании за почистване от отпадъци чрез участие 

на доброволци 

 Участие в ежегодният конкурс за общини „За чиста околна среда”,  

 Провеждане на регулярните информационни кампании съвместно с организациите по 

оползотворяване.  

 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; 

 Получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на 

отпадъците. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

                                                                                                                                                                                                                         Таблица №17 

№ Мерки / дейности / проекти 

Бюджет 

(хил.лв.) 

 

Източници на 

финансиране 

 

Срок Отговорник 

 ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 

 

1. Информационна кампания за ползите от разделно 

събиране на рециклируемите отпадъци 

3 Общински 

бюджет, 

Организации по 

оползотворяване 

на отпадъци и 

др. 

постоянен 

до 2020 г. 

Община, Организации по 

оползотворяване на 

отпадъци, медии 

 

2. Разяснителна кампания сред населението, живеещо в 

селата за ползите от фамилното компостиране 

8 Общински 

бюджет и др. 

постоянен 

до 2020 г. 

Община и 

медии 

 

3. Съставяне на регистър на всички производствени фирми 

на територията на общината и създаване на база данни за 

отделяните производствени отпадъци от тях 

2 Общински 

бюджет и др. 

2016-2016 Община и 

предприятия 

4. Пилотно въвеждане на намален размер на такса „Битови 

отпадъци” за домакинствата, които прилагат домашно 

компостиране 

- - 

2016-2020 Община 

Общински съвет 

5. Оценка на възможността за прилагане на ефективна 

методика за определяне на такса “битови отпадъци” на 

количество и спазвайки принципа “замърсителят плаща”  

- - 

2016-2017 Община 

Общински съвет 

6. Обучение на служители относно „зелени обществени 

поръчки”, включително разработване на методически 

указания и примерни тръжни документи 

2 ПУДООС 

Общински 

бюджет, 

Държавен 

бюджет и др. 

постоянен Общинска администрация  

7. Провеждане на кампании за повишаване на 

осведомеността на малките и средни предприятия на 

територията на община Калояново за правилното 

управление и намаляване на генерираните от тях отпадъци 

3 Общински 

бюджет 

2016-2020 Община 
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8. Прилагане на финансови стимули за граждани, предаващи 

за обезвреждане или рециклиране битови отпадъци 

 Общински 

бюджет 

2016-2020 Община 

Общински съвет 

 Създаване на контролни звена по кметствата за 

рационалното управление на отпадъците 

20 Общински 

бюджет 

2016-2018 Община 

Общински съвет 

ОБЩО ПО ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1:  38 

 

   

  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 

1. Оптимизиране на системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки във всички населени места на 

общината 

50 Организация по 

оползотворяване 

на отпадъци от 

опаковки, 

Общински 

бюджет и др. 

2016-2020 Община 

2. Проучване на възможностите и оползотворяване на 

отпадъци от строителството 

5 Общински 

бюджет и др. 

2016-2017 Община 

3. Определяне на площадки за временно съхранение на 

биоразградимите отпадъци от населените места 

50 Общински 

бюджет и др. 

2016-2018 Община, Кметове на 

населени места 

4. Реализиране на проекти по населени места за фамилно 

компостиране 

400 ОПОС, 

ПУДООС, 

частни 

инвестиции и 

др. източници 

2016-2020 Община 

 

5 Въвеждане на разделно събиране на хартиени, картонени, 

найлонови и пластмасови отпадъци в административните, 

държавни и обществени сгради 

10 Общински 

бюджет. МОСВ 

2016-2018 Общинс, МОСВ 

6 Стимулиране изграждането на мощности за 

оползотворяване на строителни отпадъци от частни 

инвеститори 

 Община, 

частен бизнес 

2016-2018 ПЧП, частни инвестиции 

ОБЩО ПО ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:  565    
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО РАЗДЕЛЯНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ, СЪБИРАНЕ 

И ТРАНСПОРТИРАНЕ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

1. Извършване на анализ относно възможността за 

извършване на услугата сметосъбиране и сметоизвозване 

от общината 

 Закупуване на  

сметоизвозващ

а техника 

Закупуване 

на  

сметоизвозв

аща техника 

Закупуване на  

сметоизвозваща техника 

2 Оборудване на собствен контейнерен парк – фамилни 

съдове и съдове тип „Бобър 

400 Общински 

бюджет, МОСВ 

и др. 

източници 

2016-2020 Община 

 

3 Закупуване на  сметоизвозваща техника 150 Средства от 

отчилсения и 

ПУДООС 

2017-2018 

 

 

4. Пилотен модел за екологосъобразно събиране и временно 

съхранение на опасни отпадъци от домакинствата 
 Българо-

Швейцарска 

програма за 

сътрудничество 

2016-2017 Община 

 

6 Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба 

пестициди и др. препарати за растителна защита с изтекъл срок 

на годност в с. Иван Вазово 

 Българо-

Швейцарска 

програма за 

сътрудничество 

2017-2018 ПУДООС 

7. Периодично почистване на локални натрупвания на 

отпадъци по населени места 

150 Общински 

бюджет 

2016-2020 Община 

 

8. Упражняване на строг контрол и въвеждане на санкции за 

предотвратяване образуването на нови сметища 

- - 2016-2020 Община 

 

9. Поставяне на видеонаблюдение и контрол на критичните 

точки за образуване на нерегламентирани сметища 

30 Общински 
бюджет, 

Държавен 

бюджет, МОСВ 

2016-2020 Община 

 

ОБЩО ПО ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:  730     
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА                        

ОБЩИНАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ   

 

1. Актуализация на Наредбата за управление на отпадъците на 
територията на Община Калояново при промяна на 

националното и европейско законодателства 

3 - 2016-2020 Община и Общински съвет 

 

2. Провеждане на обучения с цел повишаване на 

квалификацията на служителите, които имат отговорности 

по управление на отпадъците 

5 Общински 

бюджет, 

Държавен 

бюджет и др. 

източници 

2016-2020 Община, МОСВ, НСОРБ 

3. Създаването и прилагането на подходяща регистрационна 

система за състоянието на отпадъците и осигуряване 

необходимата информация за докладване от страна на 

Общината към държавните институции 

5 Общински 

бюджет 

2016-2020 Община 

4. Изготвяне на годишен отчет пред ОбС Калояново и 

РИОСВ – Пловдив, по изпълнение на дейностите 

заложени в Програмата за управление на отпадъците  

- - Постоянен 

веднъж 

годишно до 

31 март 

Община 

ОБЩО ПО ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:  13    

  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В КЛЮЧОВ ФАКТОР ПРИ 

ПРИЛАГАНЕ ЙЕРАРХИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

 

1. Включване на темата за управление на отпадъците в 

образователните програми в детски градини и училища 

5 Общински 

бюджет 

2016-2020 Община, училища, детски 

градини 

2. Организиране на кампании по почистване и 

информационни кампании за възможностите за 

предотвратяване и намаляване на образуването на 

отпадъците и ползите от това за производителите стоки, 

потребителите и други причинители на отпадъци 

7 Общински 

бюджет, 

ПУДООС, 

МОСВ и др. 

източници 

Постоянен Община и медии 
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3. Издаване на информационни материали по проблемите на 

управление на отпадъците 

3 Общински 

бюджет и др.  

2016-2020 Община 

4. Участие в националната кампания „За чиста околна среда“ 80 ПУДООС 2016-2020 Община 

ОБЩО ПО ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:  95    

ОБЩО ЗА ПРОГРАМАТА  1346    
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ІХ. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ 

Наблюдението на общинската програма за управление на отпадъците може да се определи 

като процес на системно събиране и анализ на информация относно хода на изпълнение на 

включените в програмата мерки, проекти и дейности. Необходимо е да се определят обхватът на 

информацията, която ще се събира, източниците на данни и графикът за предоставяне на 

информацията. Осигуряването на достатъчно и надеждни данни в единен формат за образуване, 

състав, събиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците е от съществено значение за 

проследяване на напредъка при постигане на целите и осъществяване на контрол по изпълнение 

на мерките в Програмата. В този смисъл е целесъобразно Общината да разработи и прилага 

единна информационна система за отпадъците. 

Процесът по организация на изпълнението, осъществяване на наблюдение (мониторинг) и 

контрол на изпълнението на настоящата Програма за управление на отпадъците на територията 

на община Калояново, се организира от Кмета на общината или от упълномощено от него друго 

длъжностно лице. Орган за контрол по изпълнение на Програмата е Общинският съвет.  

Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и обществеността за 

изпълнението на програмата през предходната календарна година. За целта се изготвя Отчет за 

изпълнение на Програмата за предходната година, който се представя в срок до 31 март и се 

публикува на Интернет страницата на общината. Копие от отчета се изпраща на РИОСВ.  

Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да се 

проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или 

адаптиране на програмата за текущата година. Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и е 

целесъобразно да включва графики, фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по 

изпълнение на мерките и целите. Това е необходимо за по-добро разбиране на съдържанието от 

страна на неспециалисти в областта на отпадъците – както общински съветници, така и широката 

общественост. Целесъобразно е годишният отчет за изпълнение на програмата за управление на 

отпадъците да се изготвя в следния формат: 

 Въведение 

 Общи условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия в 

общината 

 Действия, предприети от общината за осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението 

 Създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни 

 Преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на програмата през 

съответната година, и предприетите мерки за преодоляването им 

 Резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на съответната 

година 

 Напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата 

 Заключение 

 Приложения 

Въведението включва уводни бележки, в които се обяснява основанието за изготвяне на 

отчета, за кого е предназначен отчетът, какви са целите на отчета и пояснение как е 

структуриран. Може да се включат и други важни съображения във връзка с изпълнение на 

програмата за управление на отпадъците в отчетния период. 

Основната част на документа е отчетът за изпълнение и в нея се представят промените в 

средата за изпълнение през отчетната година; описание на предприетите от Общината действия 

за мониторинг и контрол по изпълнение на програмата, вкл. проведени оценки и/или допитвания 

до населението; постигнатия напредък по целите и мерките, включени в програмата и анализ на 

тяхното изпълнение или причини за неизпълнение.  

В заключителната част се представят изводи от анализа на изпълнението и предложения за 

промени или адаптиране на програмата за текущата година в случай на необходимост.  

Реализирането на общинската програма за управление на отпадъците на територията на 

община Калояново е непрекъснат процес на изпълнение на дейностите, наблюдение, контрол и 
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актуализация. Отчита се натрупания опит, трудностите и неуспехите, извършват се корекции на 

съществуващите вече насоки за развитие в посока към адаптиране на новите обстоятелства и 

промени във вътрешната и външна среда.  

По отношение на графика за предоставяне на базова информация, свързана с текущото 

наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците, минималното 

изискване е тя да се събира, систематизира и обобщава на годишна база. Сроковете за събиране и 

систематизиране на данните трябва да са съобразени с нормативно изискваните срокове за 

отчети и доклади, с цел постигане на ефективност и ефикасност на процеса. ЗУО изисква Кметът 

да представя годишния отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците за 

предходната година до 31 март на следващата година. Поради това е подходящо събирането и 

систематизирането на информацията да се извърши до края на месец февруари. 

Като административен подход е възможно Кметът на общината да издаде заповед, в която 

подробно да са описани отговорностите на всички структурни звена в общината за набиране на 

съответната информация със съответните срокове, както и за обобщаването й и подготовката на 

годишния отчет пред общинския съвет за изпълнението на общинската програма за управление 

на отпадъците.  

Главните рискове за реализацията на Плана за действие към Програмата за управление на 

отпадъците са свързани с комплекс от фактори, които до голяма степен са трудно предвидими в 

бъдещето. Очевидно е, че не е възможно да се предскажат с високо ниво на достоверност всички 

промени, които биха настъпили към хоризонта на изпълнението на стратегическите цели и 

конкретните дейности в програмата. Това означава, че реализацията на програмата трябва да 

бъде непрекъснат процес на наблюдение, контрол и актуализация, анализ и корекции при 

грешки, трудности и неуспехи за адаптиране на планираните дейности към новите обстоятелства 

и пазарни условия. 

Основните компоненти на Общинска програма за управление на отпадъците имат за цел да 

дадат преди всичко перспективи и насоки за равитие, но нямат задължителен характер. Тези 

компоненти не ограничават възможостта да бъдат разработвани, предлагани и реализирани и 

други практически мерки, програми и дейности, стига да са финансово и организационно 

обезпечени. В този смисъл партньорството между общинските власти, областната 

администрация, държавата, бизнес субектите, НПО и всички заинтересовани лица и институции 

ще гарантира изпълнението на по-голям обем от планираните мерки и дейности. 

Процедура за актуализация на програмата 

Член 52, ал.3, т.2 от ЗУО поставя най-общи изисквания по отношение на актуализацията на 

разработените общински програми за управление на отпадъците – програмата се актуализира 

при промяна във фактическите и/или нормативните условия. Необходимост от актуализация на 

общинската Програма за управление на отпадъците може да възникне по различни причини: 

 в резултат от въздействието на „външни” фактори – например промени в  

изискванията на европейското и българското законодателсто, които налагат промяна в 

поставените в програмата стратегически и специфични (оперативни) цели и в съответните 

програмни мерки; 

 в резултат на фактори, свързани с изпълнението – значително изоставане в  

изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък за постигане на целите въпреки 

изпълнението на предвидените мерки, което налага прилагането на допълнителни мерки към 

вече приетите или замяна на някои от тях, които не дават очаквания резултат. 

 Процедурата за актуализация на общинската програма за управление на отпадъците 

следва процедурата за разработване и одобрение на програмата. Актуализацията на програмата 

също трябва да премине през обществени консултации и да се приложи законодателстото за 

екологична оценка на планове и програми, след което да се одобри от Общински съвет и да се 

публикува за информация на обществеността. 
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ХІ. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ  

 

БО 
Битови отпадъци (на места в текста е използвано и съкращение за твърди битови 

отпадъци – ТБО) 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

ДБ Държавен бюджет 

ДО Данъчна оценка 

ЕС Европейски съюз 

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 

ЗМСМА Закон за местната администрация и местното самоуправление 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИСПА/ISPA Инструмент за структурни политики за предприсъединяване 

(ИУ)ЕЕО (Излязло от употреба) електрическо и електронно оборудване 

(ИУ)МПС (Излезли от употреба) моторни превозни средства 

МЗГ Министерство на земеделието и горите (до18 юли 2007 г) 

МЗП Министерство на земеделието и продоволствието (след 18 юли 2007) 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

НСИ Национален статистически институт 

НФООС Национален фонд за опазване на околната среда (сега е ПУДООС) 

О Оператор 

ОА Общинска администрация 

ОО Организация по оползотворяване 

ООС Опазване на околната среда 

ОП Обществена поръчка 

ОПУ(Д)О Общинска програма за управление на (дейностите по) отпадъците 

ПО Производствени отпадъци 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

РБ Републикански бюджет 

РД Регионално депо 

СО Строителни отпадъци 

СРС Система за разделно събиране на отпадъци 

ТБО Такса за битови отпадъци 

УО Управление на отпадъците 
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