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В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната 

                        сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.  

 
Изх. № 61-00-293 / 15.09.2016г. 

 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ЗЛАТОГРАД 
 
Относно: Информация относно организацията и изпълнението на разделно събиране на 
отпадъци  в Община Златоград. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
В изпълнение на изискванията на чл.19., ал.3, т.6 от ЗУО и чл.4, т.10 и чл. 59 от 

Наредба №5 за управление на отпадъците в Община Златоград, одобрена с Решение № Е 
1059 / 26.05.2015г. на ОбС Златоград, Община Златоград през м.февруари т.г. стартира 
система за разделно събиране на отпадъчни материали, включително от опаковки от хартия, 
картон, пластмаса и стъкло „от врата на врата” в гр.Златоград, с. Аламовци, с.Страшимир и 
с.Цацаровци. Предвижда се разширяване на обхвата и поетапно въвеждане на разделно 
събиране на отпадъците и в останалите населени места в общината. 

На основание чл.5, ал.2 от Наредба № 5, Община Златоград е сключила договор № 
20/05.02.2016г. за сътрудничество с идеална цел и без финансови ангажименти с 
„ЕКОЕФЕКТИ” ЕООД, в качеството му на юридическо лице, притежаващо необходимите 
регистрационни документи, съгласно чл.78, ал.9, във връзка с чл.35, ал.3, т.5 от ЗУО - № 11-
РД-300-00 / 01.02.2016г. и № 11-РД-299-00 / 01.02.2016г. 

 Изготвената  технологична схема за разделно събиране на отпадъците определя 
конкретните  ангажименти на Община Златоград и на „ЕКОЕФЕКТИ” ЕООД.  Дейност 
„Чистота” към ОбА Златоград извършва събиране и транспортиране на разделно събраните 
отпадъци само от домакинствата  до специализирана площадка на дружеството. 
ЕКОЕФЕКТИ за своя сметка предоставя необходимия брой специализирани чували, претегля 
предадените разделно събрани отпадъци,  извършва допълнително сортиране и организира 
предаването  им за последващо оползотворяване. 

Съгласно разпоредбите на чл.33, ал.4 от ЗУО и чл.61 от Наредба №5 ползвателите на 
търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, са длъжни да 
събират разделно образуваните от дейността им отпадъци и да ги предават на лица, 
притежаващи необходимите документи по чл.35 от ЗУО. Голяма част от тези обекти в 
общината са сключили договори и се обслужват от ЕКОЕФЕКТИ” ЕООД. 

Относно задължението на общината за популяризиране на системата и провеждане на 
информационна кампания, през м.февруари бяха обходени всички домакинства в град 
Златоград, районирани в три района,  на които се връчваха брошури с указания за разделяне 
на отпадъците, специализирани чували по цвят / жълт, зелен, син / за събиране на отпадъците 
и годишен график за обслужване. В с.Аламовци, с.Страшимир и с.Цацаровци са 
предоставени на кметовете необходимия брой чували за домакинствата и са определени 
местата/помещенията където временно да се съхраняват до предаването им на 
ЕКОЕФЕКТИ” ЕООД. На официалната интернет страница на Община Златоград е създаден 
специален панел, на който е поместена необходимата  информация и задължителните 
указания, относно разделното събиране. 

Обслужването на домакинствата по райони се извършва ежемесечно по утвърдения 
годишен график. При приемане на отпадъците от съответното домакинство се предоставят 
комплект от чували за следващия месец. Води се стриктна отчетност, като в регистър се 
отразяват домакинствата, предали разделно събрани отпадъци. Количеството събран от 
съответния район отпадък и предаден на ЕКОЕФЕКТИ” ЕООД се определя чрез претегляне 
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и издаване на кантарна бележка. В края на всеки месец се изготвя приемо - предавателен 
протокол за предадените разделно събрани отпадъци по вид и количество. В този протокол, 
по искане на Община Златоград, Екоефекти отразява допълнително количеството и вида на 
предадените отпадъци от търговски обекти, производствени, стопански и административни 
сгради. 

Към м.август включително, количеството на събрания и предаден разделно събран 
отпадък от домакинства и търговски обекти, производствени, стопански и административни 
сгради, е както следва: 

 

№ месец, 2016 г. 
количество / тон 

общо 
домакинства 

търг. обекти,произв. 
и администр. сгради  

1 март 0,927 12,200 13,127 
2 април 5,260 19,600 24,860 
3 май 6,100 13,320 19,420 
4 юни 4,770 19,300 24,070 
5 юли 8,000 12,665 20,665 
6 август 6,510  15,100 21,610 

ВСИЧКО: 31,567 92,185 123,752 
 

Организация и управление на строителните  отпадъци  
С писмо № КД 04 – 502 / 27.04.2006г  РИОСВ гр. Смолян съгласува насочването на 

строителни отпадъци, земна и скална маса, образували се на територията на Община 
Златоград, за запълване на празните очистни пространства на галерия “Страшимир”. За 
привеждането на района на галерията в съответствие с изискванията и с цел осигуряване на 
контролирано депониране на строителни отпадъци, поддържане и опазване на чистотата, 
Община Златоград е изградила надеждна ограда, поставила е портал за вход, както и 
предупредителна табела за начина на ползване на площадката. 

В раздел III от новата наредба за управление на отпадъците е определена организацията 
и управлението на дейностите по третиране на строителни отпадъци и излишни земни маси 
на територията на Община Златоград.  

Съгласно установения административен ред, всеки притежател на строителни отпадъци 
е длъжен да ги заяви с молба декларация в Общинска администрация и да ги предаде на лице 
притежаващо разрешение по ЗУО за събиране, временно съхранение, транспорт и 
депониране на отпадъци. Към момента, в Община Златоград не е налице информация, за 
други юридически лица, освен Общинска дейност „Чистота”, които да притежават 
необходимите разрешителни по ЗУО за дейности със строителни отпадъци. След заявяване 
на съответното количество отпадъци, на лицето се издава разрешително за депониране на 
отпадъците с указан техния маршрут, дата и час на депониране, вид и регистрационен номер 
на транспортно средство, с което ще бъдат извозени.  

 
Организация и управление на биоразградими отпадъци  
В Община Златоград е установена практика, биоразградимите зелени отпадъци от 

домакинства да се събират разделно в чували и същите да се поставят до определения им съд 
за временно съхранение на битови отпадъци. Освен това на няколко места в града, най-вече в 
междублоковите пространства в близост до контейнерите, са определени допълнителни 
места за поставяне на биоразградим зелен отпадък. Специализираното звено към общинска 
дейност „Чистота”, ежеседмично събира разделно биоразградимите отпадъци с 6 кубикови 
контейнери и с контейнеровоз ги извозва за компостиране и запълване на нарушени терени. 

 
За конкретните резултати от разделното събиране на отпадъци, в таблицата по-долу са 

представени обобщените количества отпадъци по отпадъчни потоци – битови отпадъци 
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(Б.О.), биоразградими зелени отпадъци (З.О.)   и строителни отпадъци (СО), за периода м. 
януари – м.август 2016 г. и за същия период през 2015 г.: 

 
 

месец 

Количество 2015г. /тон/ Количество 2016г. /тон/ 

Б.О               
/бит. отп./ 

З.О    
/зелени, 
градинск

и/ 

С.О       
/стр. отп./ 

Общо 

Б.О               
/бит. отп./ 

З.О    
/зелени, 

градински/ 

С.О       
/стр. отп./ 

РСО  /разделно 
събрани отп./ 

Общо 
от 

домак. 
от 

фирми 

януари 158,000 4,800 9,400 172,200 154,440 5,990 7,500     167,930 
февруари 159,440 4,200 4,600 168,240 168,100 10,580 6,300     184,980 
март 143,100 11,000 17,100 171,200 158,280 20,950 18,900 0,927 12,200 211,257 
април 213,300 10,100 12,700 236,100 169,000 31,300 13,300 5,260 19,600 238,460 
май 188,540 2,100 31,300 221,940 180,720 26,680 31,100 6,100 13,320 257,920 
юни 199,080 11,700 35,100 245,880 185,900 28,330 22,900 4,770 19,300 261,200 
юли 223,580 15,900 43,100 282,580 165,400 24,690 23,100 8,000 12,665 233,855 

август 215,500 21,800 60,900 298,200 209,060 26,870 87,400 6,510 15,100 344,940 

Общо: 1500,540 81,600 214,200 1796,340 1390,900 175,390 210,500 31,567 92,185 1900,542 
 
 
 
 
 
 

 

С уважение, 
 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ    
Кмет на Община Златоград 
 
 
 
Изготвили: 
Минка Кехайова   
техн. ръководител дейност „Чистота” 
 
Яна Хаджиева 
специалист РСО дейност „Чистота” 
 
 
Съгласувал: 
Юлия Ушева 
Главен експерт „Екология и проекти” 


