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Използвани съкращения 
 

  

БД Басейнова дирекция 
БО Битови отпадъци 
ЕК   Европейска комисия 
EС Европейски съюз 
ЗВ             Закон за водите 
ЗООС Закон за опазване на околната среда 
ЗУО Закон управление на отпадъците 
ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 
КАВ Качеството на атмосферния въздух 
МОСВ Министерство на околната среда и водите 
НСИ Национален статистически институт 
ИАОС Изпълнителна агенция по околната среда 
НДНТ Най-добри налични техники 
НПУДО Национална програма за управление на дейностите 

по отпадъците 
НАСЕМ Националната автоматизирана система за 

екологичен мониторинг 
ОА Общинска администрация 
ОВОС Оценка за въздействие върху околната среда 
ОПОС Оперативна програма Околна среда 
ОС Околна среда 
ПУДООС     Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда 
РИОСВ Регионална инспекция околната среда и водите 
РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на 

общественото здраве 
ТБО Твърди битови отпадъци 
ДТБО Депо за твърди битови отпадъци 
ВЕЦ Водноелектрическа централа 
ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 
ИУЕЕО Излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване 
НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 
ОА Общинска администрация 
НПО Неправителствена организация 
t/y              Тонове на година 
dka   Декари 
ha  Хектари 
SWOT анализ (Strengths Weaknesses Opportunities Threats = 

Силни страни, Слабости, Възможности, Заплахи) - 
Анализът разглежда четири фактора, които 
идентифицират проекта, продукта или 
организацията на които са приложени 

сайт Електронна страница 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 Настоящата общинска програма е разработена в съответствие с Ръководство за 
разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъци, изготвено от 
МОСВ. Разработката е съобразена и с Национална програма за управление на дейностите по 
отпадъците 2008-2013г. (НПУДО), Национален стратегически план за поетапно намаляване на 
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране – юни 2007г. 
МОСВ, Развитие на инфраструктурата за управление на отпадъци с подкрепата на Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013г”,документ, разработен във връзка с оперативна програма 
“Околна среда 2007–2013г.”, Добри практики за минимизиране и екологосъобразно 
управление на отпадъците – издание, финансирано от ЕК – София 2005г. и др.  
 Правното регулиране дейността по отпадъците и екологосъобразното им управление 
като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с 
образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности са 
регламентирани в Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, (обн, ДВ, бр.86 от 30.09.2003г. с 
изменения и допълнения). Този закон е разработен в съответствие с Европейското 
законодателство, изискванията на Европейския съюз и Директива 91/689/ЕЕС за опасни 
отпадъци, както и Базелската конвенция за контрол и трансграничното движение на опасните 
отпадъци и тяхното обезвреждане. С него се определят и изискванията към продуктите, които 
в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни или 
масово разпространени отпадъци. 
 В изпълнение на тези изисквания през 2004г. са приети подзаконовите нормативни 
актове, които също са съобразени с постиженията на правото в ЕС. 
 Настоящата общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на 
Община Златоград се изготвя във връзка с разработвнето на инвестиционен проект 
“Разширение на регионално депо за ТБО гр.Мадан и изграждане на площадки за 
предварително третиране на отпадъците в общините Мадан, Златоград и Неделино.”   

Общинската програма за управление на отпадъците на община Златоград е 
разработена съгласно изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда, чл. 29(1) 
от Закона за управление на отпадъците и Националната програма за управление на дейностите 
по отпадъци. 
 Програмата е съобразена с актуализираната и одобрена програма за опазване на 
околната среда и общинския план за развитие на община Златоград. В нея са обхванати 
основните въздействия върху околната среда, свързани с генерирането на отпадъци, тяхното 
правилно третиране - събиране, транспорт и временно съхранение. 
 Основните цели на общинската програма са: 

•  да допринесе за устойчиво развитие на община Златоград, в сферата на управлението 
на отпадъците чрез целенасочени действия по намаляване на въздействията върху 
околната среда, причинени от генерираните отпадъци;  

•  да се подобри ефективността на използване на ресурсите;  
•  увеличаване на отговорностите на замърсителите;  
•  стимулиране на инвестициите  за подпомагане на дейностите, свързани с управление 

на отпадъците. 
 Отчитайки факта, че управлението на отпадъците е комплексна задача, съставена от 
много компоненти, Програмата на Община Златоград по управлението на отпадъците се 
основава на следните устойчиви принципи: 
● “предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, 

където това е възможно; 
● “отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” – тези, които образуват 

или допринасят за образуването на отпадъци, или замърсяват околната среда, трябва да 
покрият пълните разходи за своите действия; 

● “превантивност” - потенциалните проблеми трябва да бъдат предвиждани и избягвани 
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на възможно най- ранен етап; 
● “близост” - отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най- близо до мястото 

на образуването им.  
 Целите, набелязани в програмата и свързаните с тях мерки са на база анализ на 
съществуващото състояние и идентифициране на проблемите. 
 За всяка от посочените мерки са определени необходимите финансови средства за 
обезпечаване на прилагането на програмата за периода 2010-2015 година. Заложените 
приоритети кореспондират с приоритетите, залегнали в Националната програма по 
управление на дейностите по отпадъците. 
 Програмата е изготвена от екип от експерти на фирма РЕКО инженеринг ЕООД 
гр.София, участник в Консорциум “Глобъл Инвайърмънт”, гр.Хасково с ръководител 
инж.Вили Дашинова, експерт по води и отпадъци и ръководител колектив. 

1 ГЛАВА I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РAЙOНA 

1.1 Географско положение 

 Община Златоград 
 Община Златоград е южна община в Република България, намираща се на около 300km 
от столицата София и на около 70 km от международния курортен комплекс Пампорово.  
 В близост е и до предвидените за изграждане международни коридори /Маказа/. На 
изток общината граничи с общините Кирково и Джебел, на север с община Неделино, а на 
запад с общините Мадан и Рудозем. Южната землищна граница на общината съвпада с 
границата на Република България с Република Гърция. В административно отношение тя е в 
Смолянска област и е географски център на общини в Южна България. Административният 
център е град Златоград, най-южният български град, обединяващ около себе си осем 
населени места - Старцево, Долен, Ерма река, Аламовци, Цацаровци, Страшимир, Пресока и 
Кушла. Територията на общината обхваща площ от 175.8 km2, която е 5,4% от Смолянска 
област и 0,2% от територията на страната. 
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1.2 Релеф  
 Община Златоград е разположена в южна България, в края на Източните Родопи, до 
последния родопски рид, след който започва беломорската равнина. Намира се на около 300 
km от столицата - София, на около 70 km от международния курортен комплекс Пампорово и 
на 60 km югоизточно от Смолян. Най-южният ни град е разположен само на 2 km от българо-
гръцката граница и на 50 km от Бяло море. В административно отношение общината е в 
Смолянска област и е географски център на общини в Южна България. Административният 
център е град Златоград, обединяващ около себе си осем населени места- Старцево, Долен, 
Ерма река, Аламовци, Цацаровци, Страшимир, Пресока и Кушла. Община Златоград е с 
надморска височина от 385 до 1118 m. Град Златоград е най-ниско разположеното населено 
място в общината - 420 ÷ 550 m. Релефът е планински, като на места рязко се променя - 
редуват се стръмни склонове и дълбоки долини. През територията на Община Златоград 
преминава р. Върбица с обща дължина 98,1 km и с водосборна площ 1202,8 km2. Тя води 
началото си от вливането на реките Малка река и Голяма река в центъра на гр. Златоград. 

 

1.3 Климат 
 Влияние върху климатичните условия в Златоград оказват надморската височина и 
особеностите на релефа. 
 В климатично отношение районът принадлежи към Континентално - 
средиземноморската климатична област, Южнобългарска климатична подобласт, 
Източнородопски нископланински климатичен район.  
 В нископланинските участъци преобладава умерено - континенталния климат с 
подчертано влияние на Беломорието, докато в планинските територии се наблюдава 
понижение на температурата, увеличение на количеството валежи и скоростта на вятъра. 
 Средногодишната температура на въздуха е 10,8оС, средно месечна през юли 20,6оС и  
през януари 0,8 о С, което говори за умерено лято и сравнително мека зима. Средна месечна 
максимална температура на въздуха през август 33.8оС, през януари 13.5 оС.  Средна месечна 
минимална температура на въздуха през юли 13.2ºС, а през януари -3.9 оС. 
 Средногодишната сума на валежите е 1058mm. Характерни за района на Златоград са 
интензивните валежи с различно времетраене, които най-често са през есента и съчетани с 
големия водосборен басейн на р. Върбица са предпоставка за големи прииждания на реката. 
Максималните валежни количества /в mm/ за времето от април до октомври се движат от 10,0 
за 5min до 46,3 за 60 min и 59,7 за повече от 60 min.  
 Средногодишната относителна влажност на въздуха е 75%, с максимум през ноември - 
85%, 13 бр. са дните с относителна влажност на въздуха - равна или по-малка от 30%, което е 
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показателно за добри растежни условия на горската и тревната растителност в района. 
 Средната месечна скорост на вятъра е в границите 0,9 m/s до 1,2 m/s, а 
средногодишната скорост е 1,1 m/s. Средният брой дни със снежна покривка в годината е 23. 
Ползвани са данни от „Климатичен справочник за България” за станция Златоград. 

1.4 Водни ресурси.  
 През последните години се наблюдават тенденции към засушаване. Глобалното 
затопляне на климата води до намаляване на водните ресурси. С всяка изминала година през 
лятото се увеличава засушаването. Отчита се, че водните ресурси са намалели с около 30% 
спрямо минали години. През територията на Община Златоград преминава р. Върбица с обща 
дължина 98,1 km и с водосборна площ 1202,8 km2, средният й наклон е 11‰, коефициентът и 
на извитост е 2,40 (най-висок за целия водосборен басейн на Арда). Река Върбица е една от 
най-поройните реки в цяла България. Тя води началото си от вливането на реките Малка река 
и Голяма река в центъра на град Златоград. И двата притока имат нарушение на естествения 
си отток чрез съществуващите хидротехнически съоръжения – язовир ‘Златоград” на Малка 
река и хвостохранилище “Ерма река” на река Ерма – приток на река Голяма река. Освен това 
притоци на река Върбица са реките Неделинска и Кушленска. Терасата на река Върбица в 
местността „Пресека” се използва за водоснабдяването на град Златоград, посредством 4 броя 
водовземни кладенци. На територията на община Златоград се намира язовир “Златоград” и 
микроязовир “Хасидере”. Язовир “Златоград” се намира на 3.5 километра западно от град 
Златоград по посока на село Аламовци.  

1.5 Подземни богатства  
 На територията на община Златоград се намират находища на оловно-цинкова руда. 
Експлоатацията на залежите се е осъществявала от “Горубсо – Златоград” АД - в ликвидация. 
В момента металното съдържание е силно намаляло в резултат на изчерпване - под 3% средно 
за олово, цинк и мед. Към подземните богатства може да се отнесе и геотермалното находище 
Ерма река. Геотермалната аномалия Ерма река е уникално и перспективно енергийно и 
балнеоложко находище в България. Открита е по време на проучването на оловно - цинковите 
руди в района на село Ерма река и село Аламовци. 
 Термалната вода в региона има постоянно пиезометрично ниво на кота +485 метра. В 
дълбочина температурите се увеличават като в западната част на аномалията сондаж № 13 е 
измерена температура от 128ºC. На територията на България, геотермалната вода няма 
самоизлив на земната повърхност, докато на територията на съседна Гърция, геотермалната 
вода дренира на кота +430 метра в долината на река Елидже, с температура до 53 ºC. Термо-
минералната система Ерма река – Елидже е трансгранична геотермална система. 
Геотермалната вода в региона на Златоград е общинска собственост. Статичните запаси са 
около 200.106 m3. Температурата на водата е 92–128о С, а динамичните запаси 30 – 100 л/сек, 
средно 60 l/s. Химичният състав на водата е сходен с този на изворите в Беденските 
минерални бани и село Баните - Смолянска област.   

1.6  Характерна флора и фауна, защитени територии, чувствителни екосистеми 
 Община Златоград се характеризира с изключително запазено биологично 
разнообразие, непокътнати и до момента природни местообитания за редица защитени 
растения и животни. Антропогенният характер, който е най-голяма заплаха за биологичното 
разнообразие не е оставил сериозно поражение върху територията на общината с изключение 
на районите, свързани с минно-добивната дейност на Горубсо. Общата територия на община 
Златоград е 173 321km2. В структурата на поземления фонд най-голям дял заемат горите-
139 068 dka, който представлява 80% от общата площ. По състав горите в района са смесени: 
бук, смесен с габър и горун. На северните изложения с бук, смесен с габър и горун, а на 
южните склонове- бял и черен бор, смрадлика, зановец и мъждрян. Върху речните наносни 
тераси се срещат черна върба, ива, бъз и леска. В района се срещат също, макар и рядко смърч, 
ела, благун, келяв габър, явор, пестил и планински бряст. Има наличие на диви орхидеи, 



       ОБЩИНА   ЗЛАТОГРАД  
гр.Златоград, ул.”Ст.Стамболов”№1, тел: 03071/25-51, 25-53, Факс: 03071/40-23,е-mail:zlatograd@unacs.bg;www.zlatograd.bg 
                           

- 10 - 
Общинска  програма за управление на дейностите по отпадъците  на  община Златоград 

пролетно ботурче, джела, планинско кокиче, родопско подрумиче и много други редки 
растения. 
 Животинският свят в района се отнася към централния високопланински фаунистичен 
район. Най- много са представителите на орнитофауната, влечугите и земноводните. На 
територията на общината се намира единственото вековно дърво от вида питомен кестен 
(278г.) и 12 вида редки разтения, записани в Червената книга на България. През 2001г. са 
одобрени квоти за изкупуване на лечебни растения. Най- масово разпространените лечебни 
растения са 14 на брой. В периода 2005 и 2006г. по предложение на Българска фондация 
биоразнообразие с подкрепата на община Златоград и на основание чл.33, ал.1, чл.35 и чл.36 
ал.1, 2 от Закона за защитените територии се откри процедура за проучване и обявяване за 
защитени зони на следните на райони от община Златоград: 
■ „Циганско градище - Мързян”, обхващащ част от землището на с. Ерма река. Защитената 
зона вече е включена в Натура 2000, по Директивата за местообитанията на дивата флора и 
фауна. Характерното за нея са запазените вековни дъбови и букови гори. Площ от около 
няколкостотин хектара попадат в землището на с. Ерма река, община Златоград. Те заемат 
части от отдели 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 в Държавно лесничейство „Златоград” и съседни 
отдели в ДЛ „Рудозем”. Вековните гори от зимен дъб и бук са със семенен и издънков 
произход и са се запазили поради недостъпния терен и липсата на пътища около тях. Някои 
подотдели са на възраст над 140 години. Запазената вековна широколистна гора освен, че е с 
огромна научна и консервационна стойност, привлича и такива усамотени видове като 
мечката и глухаря. Популацията на последния там е доста многобройна и заедно със 
съседните терени в община Рудозем покрива изискванията за орнитологично важно място от 
световно значение. 
■ „Долен – Старцево” се нарича, вторият район проучен от Българска фондация 
биоразнообразие. Характерно за него също е запазената вековна дъбова гора с площ около 100 
ха в землището на с.Долен с. Старцево, община Златоград. Тя заема отдел 191 в Държавно 
лесничейство „Златоград”. Вековната гора със семенен произход от зимен дъб и бук на 
възраст над 120 години се е запазила поради недостъпния терен и липсата на пътища около 
него. Въпреки, че е малка на площ, гората е уникална поради факта, че това е една от малкото 
оцелели вековни дъбови гори в Родопите. Девствени гори като тази в с. Долен са уникални и 
имат огромна научна и консервационна стойност.  
 С изключително значение за община Златоград е и територията на църковно – 
манастирска крепост “Св.Неделя”. Разположена е на висок връх на 8 km от гр.Златоград. “Св. 
Неделя” и е определена за обект с природо-защитна зона. 
В община Златоград няма чувствителни екосистеми.   

1.7 Промишленост 
 Основни отрасли в община Златоград са: минно - добивна, шивашка и хранително-
вкусова промишленост, машиностроене, строителство, дърводобив, търговия и услуги. При 
производствената дейност на фирмите се генерират различни видове отпадъци. Основните 
производствени единици, генериращи битови, строителни, производствени и опасни отпадъци 
са:  
 Таблица 1.7-1 

№ Фирма Предмет на дейност 
 Минно-добивен сектор   
1 “Горубсо - Златоград” АД  Добив и флотация на оловно-цинкова руда. 
 Сектор машиностроене   
1 “ЗММ-Златоград - АД Произвежда комплектовка, екипировка и 

възли за металорежещи машини.  
 Сектор лека промишленост   
1 ЕТ “Зора - Митко Чаушев” Дърводобив 
2 “Рожен” - ЕАД Дърводобив 
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№ Фирма Предмет на дейност 
3 ЕТ “Роси” Дърводобив 
4 “Свобода - 97” АД Производство на текстил, изделия от текстил 

и облекла 
5 “Бултекс” ООД  Производство на текстил, изделия от текстил 

и облекла 
6 “ЕС-БИ-ЕН - Виолета Беширова” Производството и търговия с тъкани, работни 

облекла и лични предпазни средства 
7 ЕТ “Криста – М – Валентин 

Метахчов ” 
Шивашко производство 

8 ЕТ “Чилингстил” Шивашко производство 
9 ЕТ “Маврузия- Велин Куцов” Шивашко производство 
10 ЕТ “Мина- Минка Хаджиминева” Производство на хранителни продукти 
12 ЕТ “Марица- Альоша Меричев” Производство на хранителни продукти 
13 ЕТ “Спас – 64 – Велин Чипчев” Производство на хранителни продукти 
14  ЕПО – Х- Емил Хаджиев Производство на хранителни продукти 
15 ЕТ “Елица” Производство на хранителни продукти 
16 ЕТ “РАП” Производство на хранителни продукти 
17 ЕТ “Бисер Даскалов” Производство на хранителни продукти 
18 ЕТ “КРА-СЛАВ” - ООД Производство на хранителни продукти 
19 “Делю Войвода – Милк” - ООД Производство на млечни продукти 
 Сектор строителство   
1 СК “Валзах”- ЕООД  
2 “Кариера”- ЕООД  
3 Строителна компания “ВЕЛК” - ООД  
4 ЕТ “Красимир Чипчиев – Розалия 

Чипчиева” 
 

5 ЕТ “Емил Любомиров”  
6 ЕТ «Електра-Асен Сидеров» гр. 

Златоград 
 

7 СК «Строител» ЕООД  

1.8 Селско стопанство   

 Селското стопанство се характеризира със силно разкъсани селскостопански площи, 
като средният им наклон е 10-12о. Селскостопанския поземлен фонд е 25346 дка. 
Обработваемата земя възлиза на 11 840 dka в това число ниви /орна земя/ - 5841 dka. На човек 
от населението се пада по 0,7 дка обработваема земя. Преобладаващите категории земи са 
девета и десета, като площите, разположени по поречията на реките са с по-висока категория 
от шеста до осма. Съществуващите специфични и почвено-климатични условия са подходящи 
за отглеждане главно на следните култури: ориенталски тютюн, картофи, зеленчуци, ягоди, 
малини, етерично - маслени и лечебни растения. Площите, заети с тютюн заемат 12% от 
посевната площ. Производството на тютюн достига до 130-140 t/y. 
 Специфичните условия за развитие на селското стопанство в общината позволяват 
отглеждането на почти всички видове домашни животни. 

1.9 Горски ресурси  
 Най-голям дял от поземления фонд на общината заемат горите - 139 068 dka, който 
представлява 80% от общата площ. Те са държавна и частна собственост като по-голямата 
част от тях са дъжавна собственост. По състав горите в района са смесени: бук, смесен с габър 
и горун. На северните изложения с бук, смесен с габър и горун, а на южните склонове- бял и 
черен бор, смрадлика, зановец и мъждрян. Върху речните наносни тераси се срещат черна 
върба, ива, бъз и леска. В района се срещат също, макар и рядко смърч, ела, благун, келяв 
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габър, явор, пестил и планински бряст. Има наличие на диви орхидеи, пролетно ботурче, 
джела, планинско кокиче, родопско подрумиче и много други редки растения. 

1.10 Управленски фактори 
 Управлението на община Златоград се осъществява съобразно  Конституцията и 
законите на Република България. Общинският съвет е местният законодателен орган. Той 
определя политиката за изграждане и развитие на общината и осъществява контрол при 
нейното провеждане. Местният орган на изпълнителната власт е кметът. Неговата работа се 
подпомага от общинската организация. Към Общинския съвет са сформирани следните 
постоянни комисии : 
● Постоянна комисия по финанси, общинска собственост и транспорт;  
● Постоянна комисия по устройство на територията; 
● Постоянна комисия по здравеопазване и лекарствена политика; 
● Постоянна комисия по образование, култура и човешки ресурси; 
● Постоянна комисия по евроинтеграция и социална политика; 
● Постоянна комисия по младежки дейности, спорт и туризъм; 
● Постоянна комисия по обществен ред и право. 

Освен постоянните комисии, с решения на Общински съвет Златоград са създадени и следните 
комисии: 
● Местна обществена комисия за ред и сигурност; 
● Обществен съвет по социално подпомагане; 
● Консултативен съвет по туризъм 
● Общинска комисия по безопасност на движението 
● Комисия по закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

Източник: Данните са от сайта на общината 

1.11 Икономическо състояние  
 С Решение 612 на Министерския съвет от 2002 година, бюджетните дейности са 
разделени на държавни и общински.  
Държавата поема отговорност да финансира здравеопазването, образованието и социалните 
дейности, а всички останали се финансират от общинския бюджет - те са отговорност на 
общината и дава възможност на общините да насочат усилията си за подобряване на 
инфраструктурата си и за по-добро управление на собствените си средства и приходи. 
 Икономическото състояние на община Златоград през последните години се 
характеризира с общите белези на икономическото състояние на страната като цяло. 
Определяща роля в икономиката на общината има частният сектор, чиито нетни приходи са 
значително по-високи. Приходите в община Златоград за 2007г. са в размер на 9656910 лева. 
Приходите за общински дейности са 463129 лева от общите приходи за страната. Приходите 
за държавни дейности са 3193781 лева от общите приходи за страната. Данъчните приходи за 
2007г. са 167335 лева от собствените приходи. Неданъчните приходи са 761365 лева. Общо 
разходите по бюджета са 9656910 лева.  

Получени и изразходвани средства от такса смет по данни от зелената книга на РИОСВ-
Смолян през 2008г.:  
● Приходи – 308445 лева 
● Разходи– 316670 лева 

Източник: Данните са от Зелената книга на РИОСВ - Смолян за 2008г. и от ОПР. 

1.12 Население 
 Населението на община Златоград към 30.12.2006г. възлиза на 12 944, което е 10% от 
населението на Смолянска област и 0,17% от населението на страната. Разпределение на 
населението по населени места по данни от община Златоград за 2009г. е представено в 
долната таблица: 
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№ Община Златоград - 
населено място Брой жители 

Брой екв. Жители = на броя 
жители на населеното място 

по 1.4 коефициент 
1 гр.Златоград 8291 11607,4
2 с.Старцево 2607 3649,8
3 с.Долен 1352 1892,8
4 с.Ерма река 1105 1547
5 с.Аламовци 345 483
6 с.Страшимир 124 173,6
7 с.Кушла 64 89,6
8 с.Цацаровци 110 154
9 с.Пресока 68 95,2

 ОБЩО 14066 19692,4

1.13 Демографски фактори  
 Населението в града е 56,9% от общото население за общината. Жените продължават 
да бъдат по-голяма част от мъжете, като съотношението е 53 : 47%. Преобладава населението 
в трудоспособна възраст – от 18 до 64 години. Икономически активното население за 2006г. е 
било 8654 души. Усилва се миграцията от селата към градовете. Процесът на демографското 
застаряване продължава да се задълбочава. Раждаемостта запазва своите ниски стойности, а 
смъртността става висока, поради което естествения прираст е отрицателен. В групата общини 
от Смолянска област с най-ниска раждаемост, попада и община Златоград - по 7.8 на хиляда. 
Усилва се миграцията от селата към града. Тя е по-силно изразена при мъжете, отколкото при 
жените. Обезлюдяването на селата се явява съществен ограничител за развитието на селския 
туризъм. Друга негативна тенденция е отрицателният механичен прираст или броят на 
изселените е по-голям от този на заселилите се. 
 Общината се нарежда ва 54-то място сред 262 общини по показателя за равнище на 
грамотност сред населението. 
 Селищната мрежа в община Златоград е с пръснат характер. Общият брой на 
населените места е 9, от които 5 са с население под 500 души. По-големите селища след 
общинския център са с.Старцево, с.Долен и с.Ерма река.  

1.14 Състояние на инфраструктурата 

•  Пътна и ж. п. мрежа  
 Голяма част от пътната инфраструктура е в незадоволително състояние. Част от 
пътищата са без трайна настилка, а тези които имат трайна настилка се нуждаят от ремонт. 
Общинските пътища са 15, номерирани както следва: 
 път № KRZ2103/ III- Златоград-Пресека/ - Граница общ.– Кирково-Златоград- Долен; 
път № KRZ3200/ KRZ1105/ - Горски извор -Граница общ.(Кирково - Златоград) – Кушла 
път № SML1102/ III – 867, Цацаровци - Златоград/ - Ерма река- мах.Мързян; 
път № SML2100/ III – 876, Мадан-Цацаровци/ - Страшимир-мах.Боево; 
път № SML2103/ III – 8652, Неделино-Златоград/ - Старцево - мах. Белите камъни- Граница 
общ.(Златоград- Неделино) - Дуня; 
път № SML2109/ III – 869/ - Златоград- Аламовци; 
път № SML3101/ III – 867, Цацаровци- Златоград/ - Фабрика- мах. Гюдюрска; 
път № SML3104/ III – 867, Мадан - Цацаровци/ - мах. Равно бърце; 
път № SML3105/ III – 867, Цацаровци - Златоград/ - мах. Юруковци; 
път №SML3106 – Стар номар М5- наименование - / SML2103 / Старцево-м.Оловото, 
километраж от 0,000 до 0,700 дължина 0,700 km 
път № SML3107/ III – 8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби; 
път № SML3108/ KRZ2103/ - п.к. Долен - Станкова махала - мах. Дуганица; 
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път № SML3110/ SML2109, Златоград- Аламовци/ - мах. Кубилин дол; 
път № SML3111/ III – 867/ - Златоград – параклис Свети Атанас- мах. Хасидере; 
път № SML3112/ SML2109/ - Златоград- Заставата. 
На територията на община Златоград няма изградена железопътна инфраструктура. 

•  Водоснабдяване            
 В системата на “ВиК” на територията на община Златоград се използват подземни води 
за питейно-битово водоснабдяване на населените места. Общото водоснабдяване на 
населените места спрямо броя на жителите е 90%, в.т.ч. водоснабдено от мрежите на ВиК – 
83% и водоснабдено от собствени водоизточници - 7%. Потребление на вода m3/жител/година 
- 76, 92. Населението на гр. Златоград към м. февруари 2008г. е 8438 жители, а за 2009г. е 
8291жители и се водоснабдява от група шахтови кладенци разположени в терасите на река 
Върбица и р. Неделинска. Чрез помпена станция, напорен водопровод и изградени водоеми 
питейната вода постъпва във водоснабдителната мрежа на града. Водовземните кладенци са 
разположени в терасата на р.Върбица, намиращи се на 4 km от мястото на заустване на 
главния колектор. Съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Златоград се нуждае от 
реконструкция. Водоснабдяването на с. Старцево и с. Долен се извършва от водоснабдителна 
група “Крайна”.  
 Село Ерма река е с население 1133 жители (за 2009г. – 1105жители). В периода 2000 – 
2007г. е завършен обект ”Външно водоснабдяване с.Ерма река”. Изградени са 3809 м и 500 м3 
водоем. За решаване на проблемите по отношение водоснабдяване на населеното място е 
необходимо реализацията на проект “Допълнително водоснабдяване с.Ерма река”. Село 
Аламовци е с население около 358 жители (2009г. – 345жители). Разположено е на самата 
граница с Република Гърция, на висок южен планински хребет. Вследствие на чувствителното 
намаляване на дебита на съществуващите каптажни източници за водоснабдяване в селото 
практически няма вода във водопроводната мрежа. През 2003 година е изготвен работен 
проект “ Допълнително водоснабдяване на с. Аламовци “.  
 Село Цацаровци с население 121 жители (за 2009г. – 110жители) се водоснабдява от 
четири природни водоизточника с малък дебит / събирателен водоем с вместимост 25m 3/, 
който през летния сезон е крайно недостатъчен. Проблемът тук е в необходимостта от 
проучване на нови извори и изграждане на водоем с вместимост 100 m3. 
 Село Кушла е с население 67 жители (за 2009г. – 64жители) и се водоснабдява от 
няколко броя каптажа изградени от двете страни /източни и северни извори/ над селото и 
обхванати в две събирателни шахти “Водоеми” по 5 m3. От тях водата по гравитачен път стига 
до пет, шест чешми в населеното място. Kоличеството на водата в тези водоеми е крайно 
недостатъчна за да задоволи нуждите на населеното място. Ситуацията още повече се 
утежнява през летния период, когато дебита на водоизточниците силно намалява и 
практически чешмите пресъхват.  
 През 2002-2003г. е извършена реконструкция на съществуващото водоснабдяване. 
Село Пресока е с население 70 жители (за 2009г. – 68жители). През периода 2002-2003 г. са 
подменени водопроводни тръби от външно захранване и е извършен ремонт на съществуващи 
каптажи. Село Страшимир е с население 131 жители (за 2009г. – 124жители). През периода 
2002-2003 година са подменени водопроводни тръби от външно захранване, извършен е и 
ремонт на съществуващи каптажи 

•  Канализация 
 Канализационната мрежа на гр. Златоград е изградена през 1965 година. Обхваща 70 % 

от града, като в много участъци канализационните канали са с малко и недостатъчно сечение. 
Канализацията е проектирана и изпълнена от смесен тип. Поради това е необходимо 
изграждането на един основен елемент – охранителни канали, като неизпълнението му до този 
момент допълнително е довело до компрометиране на канализацията в крайните квартали. 
Необходимо е да бъдат доизградени основните колектори, които да обхванат нови 
канализационни клонове, както и реконструкция на съществуващи аварирали участъци. 

До момента съществуващата канализационна мрежа на гр.Златоград е построена на 
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базата на работни проекти от 1961г, 1982г, 1986 г, 1989 г и 1994. За да бъде завършена 
канализационната мрежа е необходимо да се изпълнят дейности свързани с доизграждане, 
рехабилитация и реконструкция на следните обекти: 

Главен канализационен колектор 1А, гр. Златоград 
Главен колектор ІІ А и ІІ Б, гр. Златоград 
Главен колектор ІІ В, гр. Златоград 
Колектор и канализационна мрежа кв. Тракия 
Изграждане на второстепенна канализационна мрежа в кв. «Рингова пещ», кв. «Изгрев» 

и др., гр. Златоград 
Реконструкция на канализационна мрежа гр. Златоград 
Канализационна мрежа гр. Златоград, част - Охранителни канали 

 Третиране на отпадъчните води 
 Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Златоград е въведена в експлоатация 
през месец февруари 2008г., с което се решава един от най-сериозните екологични проблеми 
на община Златоград, свързан със замърсяването на водите на р. Върбица. Пречиствателната 
станция за отпадъчни води има механично и биологично стъпало. Успоредно с това е 
необходимо да се направи оценка и предприемат действия за осигуряване на средства за 
доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа на града с цел използване на 
пълния капацитет на пречиствателната станция и постигане на максимален ефект от 
изграждането й.  
 Строителството на канализационната мрежа в с. Старцево е започнало през 2001г и към 
момента са изградени трите основни събирателни колектора и малка част от второстепенната 
канализационна мрежа - Мушкова падина 2. За да бъде завършен цикъла по събиране и 
отвеждане на битовите отпадни води до пречиствателна станция с. Старцево е необходимо 
реализацията на обект - Канализация с.Старцево, Подобект - Канализация с.Старцево - дерета 
"Мушкова падина 2", "Марева падина 2а", "Джамийска", "Бодурова" и "Мангарова падина. 
Теренът на бъдещата ПСОВ е отреден и за обекта има изготвен идеен проект. Съгласно 
Програма за опазване на околната среда на община Златоград 2008-2013г. за ПСОВ Старцево 
предстои изработването на работен проект и съгласуването му със съответните компетентни 
органи.  
 Село Долен до 2007 година няма канализационна мрежа и събирателен колектор и 
отпадъчните води от домакинствата се заустват в най-близките дерета. Канализацията на с. 
Долен включва проектирането на 3 събирателни колектора и второстепенната канализационна 
мрежа към тях. Работен проект към момента има само за Главен събирателен колектор. За 
завършване на канализационната мрежа в с.Долен е необходимо да бъде извършено 
проектиране и реализация на главен колектор ІІ и ІІІ и ПСОВ, канализационните отклонения 
към тях и второстепенната канализационна мрежа. Към момента е изготвен работен проект 
“Главен колектор-ІІ, канализация с.Долен”. Необходимо е да се изготви и изпълни работен 
проект за обект „Главен колектор ІІІ и ПСОВ”  с. Долен 
 Село Ерма река до момента няма изграден колектор и канализационна мрежа и 
отпадъчните води се изливат в реката и прилежащите дерета, а тя от своя страна се влива в р. 
Върбица. Това създава предпоставка за замърсяване на околната среда и представлява 
потенциална опасност за здравето населението. Реализацията на проект «Главен 
канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа на с. Ерма река» ще се отрази в 
значителна степен положително върху околната среда в района.  
 Село Аламовци е населено място с частична, крайно недостатъчна изградена 
канализационна мрежа с обща дължина около 200 m, изпълнена от бетонови тръби ф300, 400, 
500 mm. 

В голямата част от селата няма или има частично изградена канализационна мрежа.  
•  Електрификация 

 Населените места в общината са 100% електрифицирани чрез мрежите на НЕК и 
Териториалното управление на австрийската компания EVN. 
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•  Телекомуникации 
  Селищата на територията на общината са телефонизирани посредством мрежа на БТК, 
чрез която има техническа възможност за ползване на Интернет. Има 2 Интернет доставчика. 
От мобилните оператори покритието възлиза на около 95% от територията на общината. В 
Златоград има 1 поща с клонове в по-малките населени места. БТК Златоград е изпълнителско 
звено към Пловдив -АР- Юг. 

•  Газификация 
 В община Златоград няма изградена газопроводна мрежа.   

•  Топлофикационна мрежа 
 В община Златоград няма изградена топлопреносна мрежа и централна топлофикация. 
Топлоснабдяването на по-големите обществени обекти (детски градини, училища, болница и 
др.) е с локални отоплителни инсталации, които биха могли да се използват за отопление и 
при една бъдеща газификация. 

1.15 Екологична характеристика 
 Основни проблеми на община Златоград в областта на опазване на околната среда са: 
недостига на питейна вода, необходимостта от подмяна, реконструкция и изграждане на 
водопроводната и канализационна мрежа, ликвидиране на нерегламентираните сметища, 
разделно събиране и последващо рециклиране на отпадъците. 

Води  
 С изграждането на  ПСОВ Златоград се решава един от най - големите проблеми на 
общината, свързани със замърсяването на водите на Върбица. Необходимо е да се реши 
въпроса с доизграждането и реконструкцията на канализационната мрежа с оглед използване 
на пълния капацитет на пречиствателната станция. 
 Един от проблемите по отношение на замърсяването на водите е хвостохранилище 
“Ерма река”, което се намира на 8 km от гр.Златоград и на 5 km на изток от с.Ерма река. 
Стената му прегражда Ерма река на двеста метра от вливането и в Голяма река. Въведено е в 
експлоатация през 1964г., непосредствено след пускане на флотационната фабрика. То е 
язовирен тип. Хвостът от флотационната фабрика се изпуска директно в реката, която го 
транспортира до опашката на хвостохранилището и от там започва неговото отлагане с 
естествено придвижване към района на стената. За пречистване на водата през стената се 
поддържа утаечно езеро в дължина най-малко 300 м. Наличието на това съоръжение е довело 
до дисбаланс на екосистемите в непосредствена близост до хвостохранилището. От 
провежданите в района на хвостохранилището мониторингови и контролни анализи на водата, 
почви и прахови емисии във въздуха е установено наличие на тежки метали, което говори за 
наличие на здравно – хигиенен риск за населението.  

Въздух 
 На територията на общината се намират пет от 43 - те наблюдавани от РИОСВ гр. 
Смолян обекти без пречиствателни станции и това са : “Белотекс”, “ЕС-БИ-ЕН”, Оранжерия, 
“Златоград- автотранспорт”, “Бултекс”. При извършените две емисионни измервания в селото 
– съответно на 04.07.1996г. и 06.01.1998г. серен двуокис, азотен двуокис, прах и оловни 
аерозоли се констатира, че само стойността на прах на 04.07.1996г. е над ПДК /среден/, 
измерената стойност е 0.26 mg/m3 при ПДК средно на ден – 0.25 mg/m3, останалите стойности 
в нормите. В района на фабриката е характерна специфична миризма, която се дължи на 
флотационното масло /безвредно/, допълващо се от миризмата на термална вода. 
Интензитетът на миризмата се променя през различните часове на денонощието и през 
годишните времена под влиянието на метеорологични фактори и интензитета на изхвърляне 
на свеж отпадък. Вятърът е в посока от хвостохранилището към селото и флотационната 
фабрика. Отлагането на хвоста започва още преди енергията на потока да се погаси в чашата 
на езерото. Отложеният хвостов пясък е в сухата част на хвостохранилището. Всичко това при 
засушаване и при вятър е предпоставка за увеличаване запрашаемостта в селото. Транспортът 
по улицата е през Крушкова махала, през нея се извозват оловно-цинковият концентрат и 
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баластрата за надграждане на хвостохранилището. Собствениците са задължени да извозват 
рудата през селото само през светлата част на денонощието, а колите да бъдат добре 
уплътнени с брезентови покрития.  
 Върху чистотата на атмосферния въздух в района на общината оказва влияние и 
антропогенният фактор през есенно - зимния период вследствие емисии от отоплителни 
инсталации в частни и обществени сгради. През пролетта се наблюдават завишени стойности 
на прах и фини прахови частици, вследствие както от останалия пясък от зимното 
опесъчаване, така и поради нереализираният все още проект за охранителни канали, което е 
допълнителна предпоставка за свличане на наноси и затлачвания.  
 Според кратка обобщена оценка за тенденциите в качеството на атмосферния въздух на 
територията на РИОСВ-Смолян, общините в региона могат да бъдат класифицирани в три 
групи. Групата в която попада община Златоград според тази класификация е: 
 Златоград, Лъки, Мадан и Рудозем – това са така наречените “миньорски” общини, 
като в три от тях /без община Мадан/ има изградени обогатителни фабрики с 
хвостохранилища. Вследствие на икономически фактори – пълноценно използване на 
материали и суровини; субективни фактори – лицата занимаващи се с проблемите на околната 
среда са дългогодишни специалисти, както и организационни фактори – планове, мероприятия 
за опазване на околната среда с конкретни отговорници, срокове и средства, състоянието на 
въздуха в цитираните общини не се променя, като тенденцията е, че и при увеличение на 
производството няма да се влоши КАВ. 
 Отпадъци 
 На територията на Община Златоград се генерират битови, строителни, 
производствени и опасни отпадъци, като най- голямо е количеството на битовите отпадъци. 
От 2006г. битовите отпадъци се извозват на регионалното депо в Мадан. Основни проблеми 
на общината през последните години са: неспазване на технологичните изисквания при 
депониране на ТБО, ликвидиране на нерегламентираните сметища, организацията по 
събирането и транспортирането на ТБО, липса на разделно събиране в голяма част от 
населените места и последващо рециклиране.  
 На площадка в землището на с. Шаренка е разположено съществуващото депо за ТБО. 
Първоначално депото е предвидено за община Мадан като общинско депо, но през юли 
2006г., съгласно НПУДО на депото се приемат ТБО на общините Мадан, Неделино и 
Златоград, където общинските депа са закрити. На мястото на старото общинско депо е 
изградено ново, отговарящо на действащите нормативни изисквания. По тази причина старите 
отпадъци на община Мадан са прехвърлени и депонирани на новата площадка. Съгласно 
актуализирания проект строителството на регионално депо за ТБО гр. Мадан се извършва на 
пет етапа, като всеки завършен етап се включва в експлоатация след приемането му от 
Държавна приемателна комисия. Този проект е реализиран до трети етап, след което през 
2009г. е разработен инвестиционен проект “Разширение на регионално депо за ТБО гр. Мадан 
и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъците в общините Мадан, 
Златоград и Неделино”. Съоръжението, което се проектира ще бъде разположено на мястото 
на съществуващо депо за твърди битови отпадъци, като се предвижда значително площно 
разширение, като се обхване територия от около 47dka и ще бъде изградено едноетапно. 
Общото количество на постъпващите ТБО от трите общини е около 10000 тона/годишно (t/y). 
От община Златоград на депото постъпват около 3328 t/y. 

2 ГЛАВА II. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

2.1 Данни за отпадъците  
 Съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) - ДВ бр. 86/2003г. с изменения и 
допълнения, настоящата Програма за управление на дейностите по отпадъците разглежда 
посочените в чл.2, ал.1 от ЗУО видове отпадъци, а именно: 
● Битови отпадъци (БО). 
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● Строителни отпадъци (СО) 
● Производствени отпадъци (ПО) 
● Опасни отпадъци (ОО) 

 Най- голямото количество отпадъци, които се генерират на територията на община 
Златоград са битовите отпадъци. От 2006г. ТБО на община Златоград се приемат на 
регионалното депо, гр. Мадан. 

2.2 Източници на информация за отпадъците. 
 МОСВ играе водеща роля в събирането, публикуването и разпространяването на 
информация за състоянието на околната среда и в частност на информацията, свързана с 
управлението на отпадъците. МОСВ изпълнява посочените функции чрез ИАОС и със 
съдействието на РИОСВ.  
 С Наредба № 9 от 28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация 
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените 
разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, издадена от 
министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и 
благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 95 от 26.10.2004г., попр., 
бр. 113 от 28.12.2004г. се регламентира събирането, обработката и управлението на 
информацията, свързана с БО, СО, ПО и ОО на национално ниво.  
 Съгласно Националния план за статистическите изследвания НСИ извършва годишни 
статистически изследвания за разходите за околната среда (ОС), производствени неопасни 
отпадъци и битовите отпадъци. Източник на данни за разходите за околната среда са фирмите, 
общините и други институции, които са извършили екологични разходи през текущата 
година. Въпросниците, отнасящи се за производствените отпадъци се попълват от фирмите- 
генератори, а данните за БО - от общинските администрации и операторите на депа. 

Събраната от двете институции информация обслужва различни познавателни задачи:  
ИАОС - контрол за приложението на норми и предписания  
НСИ - статистическа оценка на количествата отпадъци на национално ниво. 

 Съгласно Регламента на Парламента и Съвета на Европа за Статистиката на 
отпадъците от 2004г. статистическите наблюдения за отпадъците трябва да станат извадкови. 
Представеният анализ на съществуващото състояние по управление на отпадъците се основа 
на информация за образуването, съхранението обезвреждането и оползотворяването на 
отпадъците за периода 2006 - 2008г.  
 При изготвянето на оценката за отпадъците са използвани следните данни : 
община Златоград - информация от община Златоград, изпратена с писмо от 07.10.2009г., 
Общински план за развитие, Общинска програма за опазване на околната среда на Златоград - 
2008 - 2013г., данни от официалния сайт на община Златоград и Интернет страниците на 
МОСВ, ИАОС и РИОСВ-Смолян.  
 Независимо от подобряващото се качество на събираната информация, през последните 
няколко години, мониторингът на отпадъците все още не е на необходимото ниво. Основните 
проблеми в докладването, регистрацията, обработката и анализа на информацията за 
управлението на отпадъците са: 
•  промените в използваната класификация на отпадъците и преминаването от национална 

номенклатура на отпадъците към Европейския каталог на Отпадъците (EWC), затрудняват 
съпоставката на получените данни в периода преди и след 1999г. Прилагането на новата 
класификация изисква по-продължителен период, с оглед уточняване на правилните 
кодове на отпадъците за всеки отделен случай. 

•  в областта на управление на БО източник на достоверна информация могат да бъдат 
единствено депата за ТБО, обслужващи населените места с организирано събиране. В 
резултат на това, информацията за общите количества на БО, съдържа неточност, дължаща 
се на данните за отпадъците от неорганизираните депа, които се добавят по разчетен път;  

•  информацията за образуването и управлението на някои групи масово разпространени 
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отпадъци като отработени масла, отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и 
акумулатори, луминесцентни лампи и др. е непълна; 

•  независимо от стартиралия процес на въвеждане на софтуерни продукти за обработване на 
информацията в ИАОС, все още значителна част от нея се събира и обработва на хартиен 
носител; 

2.3 Анализ на съществуващото състояние и оценка на видовете отпадъци  

2.3.1 Количество на отпадъците 

2.3.1.1 Битови отпадъци (код 200301 смесени битови отпадъци) 

 Твърдите битови отпадъци се състоят от органични и неорганични съставки. 
Съотношението на компонентите в състава на отпадъците е променливо и зависи от редица 
фактори: 
● Степен на благоустроеност на населените места; 
● Тип на селищната система; 
● Климатични условия; 
● Стандарт на живот и култура на населението; 
● Демографски условия и др. 

 Съгласно ЗУО “битови 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 отпадъците от търговски и съпътстващи производството 
занаятчийски обекти, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на “опасни 
отпадъци” и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането 
им съвместно битовите отпадъци. Тези отпадъци не изискват специален подход при събиране, 
транспортиране и депониране. Могат да се изхвърлят в обикновени контейнери, могат да се 
подлагат и на изгаряне. В тази програма отпадъците от домакинствата, от търговските обекти 
и институциите се определят като смесени отпадъци.  
 Съгласно „Техническата спецификация за обществена поръчка с предмет „Подготовка 
на инвестиционен проект „Разширяване на регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на 
площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и 
Неделино”, през 2007г. на регионалното депо са депонирани твърди битови отпадъци от 
общината, както следва: 
● Община Златоград – 3 328 t; 

 Съгласно Проект за „Програма за управление на дейностите по отпадъците на 
територията на община Мадан 2009 – 2013г”, количествата на битовите отпадъци, генерирани 
на територията на Община Мадан и получени от съседните общини през последните три 
години, са показани в Таблица 2.3.1.1-1. 
 Таблица № 2.3.1.1-1 Генерирани битови отпадъци в /t/.  

Години 2006 2007 2008 Код на 
отпадъка 

Мадан 4620 5035 3649.42 20.03.01 
Златоград 2618 3328 2856.64 20.03.01 
Неделино  2650 1405.34 20.03.01 
Общо: 7238 11013 7911.40  

 Забележка: Количеството на отпадъците е по данни на оператора от извършвания 
входящ контрол на депото. (По данни на община Златоград и зелената книга на РИОСВ-
Смолян за 2008г. количеството на БО е 2845t.) 
 Кодът на отпадъка е съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004г. за класификация на 
отпадъците, издадена от МОСВ и МЗ (обн. ДВ., БР. 44от 25.05. 2004г.). 
 По данни от заявление за издаване на комплексно разрешително на депото се очаква да 
постъпват 40t/d или 10000t/y ТБО. Общото население на трите общини възлиза на 
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приблизително 39450 жители (данни от заданието за проектиране и заявлението за 
комплексно разрешително). 
 Основен показател при дефиниране на битовите отпадъци е нормата на натрупване, 
показваща количеството на отпадъците, образувани от един човек за определен период от 
време, обикновено година. Нормата на натрупване може да се изрази в тегловни 
(kg/жител/год.) или в обемни единици (m3/жител/год.).  
 Въз основа на отчетените количества на битовите отпадъци и числеността на 
населението са изчислени и нормите на натрупване за последните години. 
   Таблица № 3.3.1.1-2 Норма на натрупване 

Норма на натрупване Година м3/жител/год. тон/жител/год. 
2006 1.13 0.252 
2007 1.33 0.296 
2008 0.98 0.218 

От таблицата е видно, че средната норма на натрупване за регионално депо за ТБО град 
Мадан за последните три години се движи в границите от 218 до 296 кг/жител/год. с което 
остава по- ниска от средната за област Смолян (348 кг/жител/год) в т.ч. и от тази заложена в 
Националната програма – 350 кг/жител/год.  
 Във връзка с изготвянето на проекта: Подготовка на инвестиционен проект 
„Разширяване на регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за 
предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино” е изпълнена 
задачата „Разработване на количествен и морфологичен анализ на общините Мадан, Златоград 
и Неделино”. 
 Целта на тази задача е да се установи морфологичния състав на твърдите битови 
отпадъци депонирани на сега действащото общинско депо гр. Мадан, което подлежи на 
разширение. Анализът е направен за определяне частта на отделните видове отпадъци в 
потока на битовите отпадъци. Тази разработка е изготвена в изпълнение на европейските 
директиви, възприети от националното законодателство в областта управление на отпадъците. 
Експерименталните изследвания на морфологичния състав на твърдите битови отпадъци от 
трите общини Мадан, Златоград и Неделино, постъпващи на регионалното депо гр. Мадан са 
проведени на 3 етапа през периода 15.06.2009г. -23.07 2009г..  
В таблица 2.3.1.1-3 са представени резултатите от трите пробовземания.  
Стойностите в таблица 2.3.1.1-3 са дадени в килограми.  
Нормата на натрупване зависи от следните фактори: 
● степен на благоустрояване на сградите (отоплителна система, наличие на електрически 

печки, водопровод и канализация, наличие на сметопроводи); 
● големината на населеното място; 
● вида на използваното гориво при местно отопление; 
● културата при производство на предмети; 
● културата в търговията; 
● развитие на заведенията за обществено хранене и битовите услуги; 
● използване на разделното събиране на отпадъците; 
● климатичните условия; 
● жизнен стандарт на населението. 

Таблица № 2.3.1.1-3 Резултати от пробовземанията на ТБО за община Златоград 
  първо 

пробовземане 
второ 

пробовземане 
трето 

пробовземане 
 община Златоград 15.06. 2009 25.06. 2009 22.07. 2009 
 количество отпадъци (кg) 2360 3300 2620 
1 хранителни отпадъци 240 300 340
2 хартия 40 80 100
3 картон 120 200 120
4 пластмаса 80 100 100
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  първо 
пробовземане 

второ 
пробовземане 

трето 
пробовземане 

 община Златоград 15.06. 2009 25.06. 2009 22.07. 2009 
 количество отпадъци (кg) 2360 3300 2620 
5 найлон 40 80 120
6 текстил 260 520 380
7 гума 120 140 120
8 кожа 40 220 180
9 градински отпадъци 280 420 300
10 дървесни отпадъци 120 180 200
11 стъкло 160 200 140
12 метали 140 160 120
13 строителни и инертни 

отпадъци 
720 700 400

 Усреднените проценти от трите пробонабирания за община Златоград са представени в 
следващата таблица № 2.3.1.1-4.  
За сравнение е представено и средното процентно разпределение на морфологичния състав за 
страната, предложен от НПУДО.  
Таблица № 2.3.1.1-4 Усреднени проценти от трите пробонабирания за общините Мадан, 
Златоград и Неделино, както и за община Златоград  

 количество отпадъци (%) среден % за трите 
общини от трите 
пробовземания 

среден % от трите 
пробовземания 

Златоград 

среден % за 
страната от НПУДО 

1 хранителни отпадъци 11.11 10.75 12,56 
2 хартия 2.54 2.65 6,55 
3 картон 4.64 5.24 0,70 
4 пластмаса 4.01 3.41 6.38 
5 найлон 2.89 2.90 2.60 
6 текстил 13.40 13.76 4.70 
7 гума 4.74 4.64 0.45 
8 кожа 4.31 5.08 1.35 
9 градински отпадъци 13.27 12.01 14.00 
10 дървесни отпадъци 5.67 6.06 2.28 
11 стъкло 6.75 6.06 3.40 
12 метали 4.71 5.12 1.30 
13 строителни и инертни 

отпадъци 
 
21.97 

 
22.33 

 
43.73 

 общо 100.00 100.00 100.00 
 В следващата таблица 3.3.1.1-5 е дадено усредненото процентно представяне на 
морфологичния състав на ТБО постъпващи на регионалното депо в гр. Мадан общо за трите 
общини, средното процентно разпределение за страната и приетото процентно разпределение 
за трите общини Мадан, Златоград и Неделино общо и поотделно.  
Таблица № 3.3.1.1-5 Усреднено процентно представяне на морфологичния състав на  
ТБО, постъпващи на регионалното депо в гр. Мадан 

 средно от трите 
пробонабирания 

среден % за 
страната от 
НПУДО 

Приет % за морфологичния 
състав на постъпващите отпадъци 
на депото за ТБО в гр. Мадан (за 
трите общини общо и поотделно) 

хранителни отп. 11.11 12,56 11.11
хартия 2.54 6,55 2.54
картон 4.64 0,70 4.64
пластмаса 4.01 6.38 5.50
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 средно от трите 
пробонабирания 

среден % за 
страната от 
НПУДО 

Приет % за морфологичния 
състав на постъпващите отпадъци 
на депото за ТБО в гр. Мадан (за 
трите общини общо и поотделно) 

найлон 2.89 2.60 2.89
текстил 13.40 4.70 13.40
гума 4.74 0.45 4.74
кожа 4.31 1.35 4.31
градински 
отпадъци 

13.27 14.00 13.27

дървесни 
отпадъци 

5.67 2.28 3.50

стъкло 6.75 3.40 4.40
метали 4.71 1.30 1.22
строителни и 
инертни отпадъци 

21.97 43.73 28.50

общо 100 100 100

2.3.1.2 Строителни отпадъци (код17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и 
събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03) 

 Тези отпадъци се генерират при реконструкции и строителство и събаряне на сгради, 
улици и благоустрояване на райони, канализации и кабелизации, други ремонти и поддръжка 
на инсталации. Състоят се главно от бетон, тухли, камъни, земни маси и керамика, изолации, 
дървени материали и пластмаси, хидроизолации, керемиди и др. Възможно е в някои случаи 
към строителните отпадъци, да има и опасни отпадъци. 
 През 2006 година са постигнати договорни взаимоотношения с фирма “Строител” - 
ООД, притежаваща разрешително за транспорт на строителни отпадъци за създаване на 
организация по управление на строителните отпадъци, формирани на ниво население и 
фирми. На площадка предоставена от фирма “Строител” - ООД гражданите и фирмите могат 
сами или ползвайки услугите на фирмата да извозват временно строителни отпадъци, след 
заплащане на съответната такса / в нея се калкулира транспорта, претоварването и транспорта 
на СО до с.Страшимир за запълване на празните очистни пространство на минна галерия 
Страшимир/. Фирма “Строител” - ООД има задължението своевременно да извозва 
строителните отпадъци до минната галерия за нейното запълване. С писмо № КД 04 – 502 / 
27.04.2006г РИОСВ гр. Смолян съгласува запълването на празните очистни пространства на 
галерия “Страшимир” с инертен материал /строителни отпадъци, земна и скална маса/. 
 Въведено е административно задължението на гражданите преди да им е издадено 
разрешението за строеж, с молба-декларация до кмета на община Златоград да посочат 
приблизително количеството и вида на строителните отпадъците, които ще формират за да им 
бъде издадено разрешение и маршрут за същите. Като се има предвид, че строителните 
отпадъци своевременно се извозват до минната галерия за нейното запълване, е трудно да 
бъде определено точното им количество. 
 Съгласно предоставената информация от община Златоград количествата на 
строителните отпадъци за периода 2006-2008г. са дадени в следната таблица: 
 Таблица № 2.3.1.2-2 Генерирани строителни отпадъци 

Години 2006 2007 2008 Код на отпадъка 
Количества /тона/ 230 500 2000 17.01.07 

2.3.1.3 Отпадъци от опаковки  

 В община Златоград е въведено разделно събиране на отпадъци от опаковки. Общината 
е сключила договор за въвеждане на разделно събиране на отпадъците от опаковки с 
„ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД през месец септември 2006г. По този договор в община Златоград 
са реализирани 28 броя с по 3 броя контейнери за разделно събиране на опаковки от хартия, 
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пластмаса и стъкло, разположени в гр. Златоград – 25бр., в с. Старцево -2бр. и в с. Аламовци – 
1бр.  Отпадъците от опаковки се събират разделно, балират се и се извозват до площадките за 
преработка, посочени от организацията по оползотворяване. Обхванатото население в 
разделно събиране на отпадъци от опаковки е посочено в следващата таблица: 
Таблица 3.3.1.3-1 Обхванатото население в разделно събиране на отпадъци от опаковки 

Разделно събиране на отпадъци от опаковки 
2007г. 2008г. 

№   
 
 
Община 

 
 
 
Население 

Брой 
обхванато 
население 

  % 
обхванато 
население 

Брой 
обхванато 
население 

    % 
обхванато 
население 

  жители жители      % жители     % 
1 Златоград 14 789 8 928 62,80 8 029 54,29 
Източник:  Зелена книга на РИОСВ Смолян за 2008г. 
Към момента в системата за разделно събиране на отпадъците в община Златоград респ. гр. 
Златоград и с. Старцево, е обхванато 62.8% от населението. 
 Конвенционалните пластмасови опаковки и най-вече полиетиленовите торбички освен 
отрицателни въздействия върху околната среда представляват и чисто визуален и хигиенен 
проблем реално във всички населени места в България. Поради този факт много населени 
места в България обсъждат въвеждането на забрана върху полиетиленовите торбички и 
замяната им с биоразградими или въвеждането на пазарни стимули за насърчаване на по-
широката употреба на биоразградими опаковки. Известно е, че съществуват пластмасови 
материали, които са напълно биоразградими. Целесъобразно е общината да насочи политиката 
си към използване на опаковки, които са биоразградими. Съществуват добри практики в това 
отношение, които общината може да се ползва и усъвършенства.  
 Например общинският съвет би могъл да приеме да се дава отстъпка (около15-
процентна) от таксата за битови отпадъци на търговци, които използват само биоразградими 
торбички и опаковки.1 В някои градове в страната също се обсъжда въвеждането на 
биоразградими торбички във всички големи хипермаркети на територията на общината2. 

2.3.1.4 Биоразградими отпадъци   

 Съгласно Директива 1999/31/ЕС Р.България трябва да постигне поетапно намаляване 
на биоразградимите отпадъци, постъпващи в депата. За постигане на целите по отношение на 
биоразградимите битови отпадъци е разработен проект на Национален стратегически план за 
поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, презназначени за 
депониране. В съответствие с този план, общините трябва да предвидят конкретни мерки за 
третиране на биоразградимите отпадъци с оглед намаляване количествата за депониране. 
•  Вариантите за управление на биоразградимите отпадъци след като са събрани (разделно 

или със смесените битови отпадъци) са: анаеробно разлагане, компостиране, изгаряне и 
депониране. В момента в България няма изградена система за разделно събиране на 
биоразградимите битови отпадъци. Нейното изграждане се очаква да започне в периода 
2009-2013. В домакинствата на малки населени места обаче вече се прилагат системи за 
домашно компостиране, при което биоразградимите битови отпадъци се компостират в 
затворени или отворени съдове. В периода до 2006 година, в системата за домашно 
компостиране са обхванати 25 населени места и общо около 5 500 семейства. Този въпрос 
е засегнат и в „Развитие на инфраструктурата за управление на отпадъци с подкрепата на 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”,документ, разработен във връзка с 
оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд 
за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС - април 2009г - Дирекция “Кохезионна 
политика за околна среда” МОСВ”. 

                                                 
1 http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2009/06/21/739065_vreme_razdelno_za_bokluka/?print=1 
2 http://www.dnevnik.bg/print/arhiv_za_grada/2008/06/26/518870_golemite_magazini_v_sofiia_shte_rabotiat_s/ 
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Цели за управлението на биоразградими битови отпадъци в периода 2009-2013: 
● до 2010 г. биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране трябва да 

бъдат намалени до 75% от общото тегловно количество на биоразградимите битови 
отпадъци, образувани през 1995г.; 

● до 2013 г. количеството на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за 
депониране, трябва да бъдат намалени до 50% от общото тегловно количество на 
биоразградимите битови отпадъци, образувани през 1995г. 
За тази цел Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 

предвижда различни мерки, които могат да бъдат обобщени в няколко основни елемента:  
● въвеждане на разделно събиране и третиране на “зелени” отпадъци, генерирани от 

дейностите, свързани с поддръжката на зелените площи в градовете – тази мярка е 
особено важна, тъй като анализът показва, че компостиране без разделно събиране не е 
рентабилно; 

● насърчаване на домашното компостиране особено в райони, които се характеризират с 
голямо количество биоразградими отпадъци като еднофамилни къщи в селата и 
еднофамилни къщи тип “вила” в предградията.  За такива места е подходящо да 
продължи въвеждането на домашното компостиране, тъй като хората често имат 
собствени градини и поради това са по-добре информирани за почвата, растенията и 
торовете, което ги прави по-възприемчиви към идеята за събиране и компостиране на 
биоразградимите отпадъци. Още повече, такива райони са по-рядко населени и 
организираното разделно събиране на “зелени” отпадъци би оскъпило 
експлоатационните разходи на системата.  Съгласно НПУДО, се предвижда от тази 
мярка да бъдат обхванати до 2010г. 70000 домакинства, а до 2013 г. - общо 89000; 
Стратегията за региони, които генерират по-малко от 1 000 тона/година (t/y) отпадъци, 

подходящи за компостиране, ще бъде да се насърчава дребномащабно домашно компостиране 
на биоразградими отпадъци. 

На територията на община Златоград липсват системи за намаляване на 
биоразградимите отпадъци. 

Съгласно разработения Морфологичен анализ на отпадъците постъпващи на 
регионалното депо, може да се направи заключението, че очакваното количество 
биоразградими отпадъци от община Златоград ще бъде около 721 t/y. Следователно ще бъде 
най-подходящо в общината да се развива домашното компостиране. Мерките за насърчаване 
на домашното компостиране и въвеждане на разделно събиране не са предмет на финансиране 
по „Оперативна програма околна среда 2007-2013г.” и следва да бъдат финансирани от други 
източници.   
 Необходимо е общината да разработи стратегия за поощряване на разделното събиране 
на отпадъците и на домашното компостиране. Съществуват добри практики в това отношение. 
Би било полезно да се развие местно производство на домашни компостери, или да се 
организира доставка на такива отвън. Компостерите са прости по естество контейнери от 
рециклирана пластмаса, които позволяват на хората да преработват органичните си отпадъци, 
превръщайки ги в екологично чист хумус/компост. Те са с различен обем, така че всеки да 
намери това, което отговаря на неговите нужди.  
 Държавата, респективно общината има интерес от това хората сами да компостират и 
така да затворят цикъла още в домовете си. Това спестява пари от повече сметоизвозващи 
коли, от повече курсове на същите тези коли, от средства за нови компостиращи заводи, на 
депата се депонират по-малко отпадъци, което удължава живота им, намалява се образуването 
на метан в депата (газ с висок потенциал за глобалното затопляне) и се създават полезни 
вторични продукти като компост, който може успешно да се използва в земеделието и за 
рекултивация на терени и т.н. Това си има и друга страна. Европейският опит показва, че 
хората, които компостират у дома, плащат по-малка такса смет, тъй като преработват 60-70% 
от органичните си отпадъци. Тази добра практика следва да намери приложение и в 
общинската политика по отношение за биоразградимите отпадъци. Общинската 
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администрация трябва да организира образователни кампании сред населението за ползите от 
компостиране и рециклирането като цяло.Необходимо е да се организира, респективно да 
поощрява достъпът до различни компостери, градински, домашни, немеханични, механични и 
пр. за които е била проведена разяснителна кампания. 

2.3.1.5 Производствени отпадъци 

Съгласно предоставената информация от община Златоград количествата на 
производствените отпадъци за периода 2006-2008г. са дадени таблично.  

2.3.1.6 Производствени неопасни отпадъци. 

 За управлението на производствените отпадъци са отговорни съответните предприятия, 
при чиято дейност те се образуват. Общинската програма трябва да съдържа и данните за 
производствените отпадъци, образувани на територията на общината. Тази информация е 
необходима, тъй като по-голямата част от малките генератори на производствени отпадъци не 
разполагат със собствени съоръжения за обезвреждане и ползват наличните съоръжения за 
обезвреждане на битови отпадъци. В тази връзка, както и за изпълнение разпоредбите на ЗУО, 
те са длъжни да представят в общините, на чиято територия се извършва дейността, своите 
програми, с цел включването им в програмата на съответната община. При планирането на 
капацитета на общинската инфраструктура за третиране на отпадъците следва да се отчетат и 
количествата отпадъци от производствените предприятия, които не разполагат със собствени 
съоръжения за обезвреждане /оползотворяване/. Основните източници на производствени 
отпадъци са по-големите производствени единици, съсредоточени основно в общинските 
центрове. 
  Съгласно предоставената информация от община Златоград количествата на 
производствеите отпадъци за периода 2006-2008г. са дадени в следната таблица: 
 Таблица № 3.3.1.5-2 Производствени отпадъци 

    Количество (t) № Вид на отпадъка 
2006г. 2007г. 2008г. 

Код на 
отпадъка 

1 Производствени неопасни 
отпадъци в т.ч. 

27,2 18,12 49,54  

1.1  - от дървопреработваща 
промишленост 

3,2 2,6 2,5 15.01.03 

1.2  -  текстилни отпадъци  24 15,02 27.3 20.01.10 
1.3  - излезли от употреба гуми  0, 5 0,14 16.01.03 
1.4  -  стружки от черни метали   9,6 12.01.01 
1.5  - отпадъци от метали от 

бракувана минна техника 
  10 01.04.99 

 По- големите фирми, функциониращи на територията на община Златоград, които 
формират текстилен отпадък са „Белотекс”АД, „Бултекс” ООД, „Свобода 97” АД, “Ес-Би-Ен”. 
Текстилните отпадъци, вследствие от производствената им дейност се оползотворяват 
вторично за пълнеж на възглавници, олекотени завивки и др. Провели са предварителни 
разговори с оператора на Регионалното депо в гр. Мадан за приемане на текстилен отпадък 
срещу заплащане, при условие, че количествата му се окажат повече, отколкото са планирали 
за вторично производство. 
 ЕТ „МФИ-Митко Вунцов” гр.Златоград се занимава с дървообработване, като 
отпадъците които формира предава на физически лица за битови нужди. 
 ЕТ „Орион-Катя Христова” е фирмата, която изкупува черните и цветните метали на 
територията на община Златоград. Същите се предават на фирми, лицензирани за тяхната 
преработка.  
 Усилията на общинската администрация и на РИОСВ следва да се насочат към целта 
всички предприятия на територията на общината да бъдат обхванати в системата на отчетност 
за образувани производствени отпадъци и годишни отчети за оползотворяване/обезвреждане 
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на отпадъци, които се формират от производствената дейност на предприятията.  
 Необходимо е отчетността в това направление да се подобри и да бъдат обхванати 
всички предприятия генериращи производствени неопасни и опасни отпадъци. Липсват точни 
данни за количеството на производствените отпадъци, които ще се депонират на регионалното 
депо. Всички регистрирани производствени отпадъци се водят на отчет в РИОСВ Смолян, 
която провежда и контрола по изпълнението на фирмените програми за управление на 
отпадъците.  

2.3.1.7 Улична смет - код 20 03 03 (отпадъци от почистване на улици) 

 Събраната улична смет се изхвърля от работниците по чистотата. Няма данни за 
нейното количество. Отпадналата растителна маса от зелените площи е идеален материал за 
компостиране, но това все още не се практикува. Със Заповед на кмета през пролетта в 
Община Златоград се извършва пролетно почистване от населението. Фирмата отговорна за 
сметосъбирането почиства от зимното опесъчаване и измива улиците. Битовите отпадъци, 
събрани при почистване на улиците и местата за обществено ползване се извозват до 
Регионалното депо. Земни наноси, пясък и др. инертен материал от улици, се събира разделно 
и се извозва до минна галерия „Страшимир”. Предстои да бъде въведена система за 
компостиране на растителна маса от зелените площи. 

2.3.1.8 Обемисти отпадъци 

 Такива са домакинските електроуреди, мебели и всички останали отпадъци 
непопадащи в другите категории. Голямогабаритни (обемисти) отпадъци от домакинствата, 
както и биоразградими отпадъци от дворовете следва да се извозват от фирмата по 
сметосъбиране в община Златоград  специализирано звено „Чистота” при Общинска 
Администрация Златоград.От практиката в други населени места от подобен тип се указва 
удачно един път годишно, например през пролетта, да се състави график с местата от които 
ще бъдат събирани този тип отпадъци, който да се разпространява сред гражданите. Фирмата 
отговорна за сметопочистването да минава по установения график с бордови коли и 
отпадъците да се извозват на депото. В по-малките населени места от община Златоград тази 
дейност вероятно няма да се налага със същата честота, тъй като там не се очаква масовото 
изхвърляне на обемни отпадъци. Необходимо е общината да прецени колко често и дали 
изобщо тази дейност се налага в малките населени места и да реагира адекватно на нуждите 
на населението.  

2.3.1.9 Автомобилни гуми  (код 160103 излезли от употреба гуми) 

 Излезлите от употреба автомобилни гуми следва да се предават на лица, които имат 
разрешително по чл. 37 от ЗУО или в центровете за разкомплектоване на ИУМПС. 
На територията на община Златоград се събират годишно около 0.5т (за 2007г) и 0,14т (за 
2008г) стари автомобилни гуми. Дейностите по управление на излезли от употреба 
автомобилни гуми са регламентирани подробно в раздел VII от Наредба №5/2006г. за 
управление на отпадъците в община Златоград  

2.3.1.10 Опасни отпадъци 

2.3.1.10.1 Производствени опасни отпадъци 

 Част от опасните отпадъци, които се генерират на територията на община Златоград се 
предават на лицензирани фирми за оползотворяване, а тези, които не могат да се оползотворят 
на този етап, се съхраняват на територията на предприятията. 
Тези отпадъци се съхраняват временно при определени безопасни условия до решаване на 
въпроса с тяхното третиране на национално ниво. 
 Точни данни за тяхното състояние се предоставя ежегодно на РИОСВ – Смолян 
посредством информационни карти, съгласно Наредба № 9 от 28.09.2004г. за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 
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водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на 
закритите обекти и дейности, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра 
на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 
95 от 26.10.2004г., попр., бр.113 от 28.12.2004 г.  
Таблица № 2.3.1.10.1-1  Производствени опасни отпадъци, генерирани през 2008г. 

    Количество (тона) № Вид на отпадъка 
2006г. 2007г. 2008г. 

Код на 
отпадъка 

2 Производствени опасни 
отпадъци 

1,429 4,251 1,763 18.02.02* 

2.1 Масла и нефтопрдукти 0,24 3,621 1, 424 16.01.07* 
2.2 Медицински отпадъци 1,189 0,63 0,339 18.02.02* 

2.3.1.10.2 Медицински отпадъци  

 Медицинските отпадъци имат някои по-специфични характеристики и изискват 
специално третиране. Болничните отпадъци могат да носят зарази, поради което следва да 
бъдат отделени от другите смесени отпадъци, за да се избегне заплахата за общественото 
здраве. В тези отпадъци се включват превръзки, остатъци от лекарства и опаковки, 
лабораторни проби, използвани инструменти и системи, хирургически отпадъци и др. 
Здравното обслужване на населението в общините Мадан, Златоград и Неделино се 
осъществява по възприетият модел – доболнична и болнична помощ. Проблемът с 
депонирането и обезвреждането на болничните отпадъци не е решен цялостно. Дейностите с 
отпадъците от лечебните заведения следва да се извършват в съответствие с нормативните 
актове по управление на отпадъците. Съгласно Национална програма за управление на 
дейностите по отпадъците (НПУДО) за периода 2009-2013 г. Лечебните заведения в страната 
притежават утвърдени програми за управление на отпадъците и имат сключени договори с 
транспортни фирми за предаване на отпадъците за последващо третиране или ги третират в 
собствени съоръжения. В последните години, броят на инсталациите за обеззаразяване на 
инфекциозни отпадъци чрез автоклавиране и микровълново третиране значително се е 
увеличил в национален мащаб. Въведени са в експлоатация 18 бр. съоръжения за 
стерилизация и дезинфекция на инфекциозни отпадъци и 2 инсинератора за опасни болнични 
отпадъци в гр. София (на територията на ВМА и МБАЛ „Света Екатерина”).  
 Медицинските отпадъци се формират главно от МБАЛ “Д-р. А.Шопов”, “Медицински 
център Г” и “Филиал за спешна медицинска помощ”. МБАЛ “Д-р. А.Шопов”има 
Разрешително №11-103-00/18.06.2004г., издадено от РИОСВ-Смолян за временно съхраняване 
и за транспортиране и обезвреждане / в инсенератор/ на опасни отпадъци от хуманното 
здравеопазване.. Всички здравни заведения се намират в гр. Златоград и обслужват общините 
Златоград, Неделино и част от Кирково. 
 Количеството на медицинските отпадъци, които се формират на територията на 
община Златоград е дадено в Таблица №2.3.1.10.1-1 и за 2008г. съставлява 0,339тона. (код 
18.02.02* - отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с 
оглед предотвратяване на инфекции) 

2.3.1.10.3 Излезли от употреба моторни превозни средства (код 16 01 04* излезли от 
употреба превозни средства) 

 Събирането и съхраняването на излезли от употреба МПС, следва да се извършва в 
съответствие с изискванията на : 
- Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства. В сила 
от 01.01.2005 г. Приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г. Обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., с 
изменения и допълнения.  
- Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства, приета с 
ПМС № 311 от 17.11.2004г., обн. ДВ бр.104 от 26.11.2004г., в сила от 01.010.2005г. с 
изменения и допълнения 
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 На територията на община Златоград има център за събиране и разкомплектоване на 
ИУМПС: 
“Калър” – ЕООД-София, площадка с. Старцево, община Златоград - Разрешително № 11-ДО-
166-00- за ИУМПС, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО). 
 До края на 2007г. на територията на Община Златоград функционира площадка за 
излезли от употреба МПС на „Макметал” ООД. По информация на община Златоград към 
момента предстои бъде утвърдена площадка за ИУМПС на фирма ЕТ „Орион-Катя Христова”.  
 През 2006г. е утвърдена Наредба № 5 за управление на отпадъците в община Златоград, 
която в раздел VII регламентира реда и правилата за прилагане на задълженията за третиране 
на отпадъците от ИУМПС.  

2.3.1.10.4 Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (код код160708* отпадъци, 
съдържащи масла и нефтопродукти) 

При третирането им следва да се спазват изисква Наредбата за изискванията за третиране и 
транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС №230 
от11.11.2005г. 2005 г. (обн. ДВ, бр. 90 от 2005 г.).  
 Отработените машинни, смазочни и трансформаторни масла се предават за преработка 
съгласно условията, регламентирани в раздел VI от Наредба №5 за управление на отпадъците 
в община Златоград  
По данни на общинската администрация отпадъците от отработени масла и нефтопродукти в 
периода 2006-2008г са както следва: 
Опасни отпадъци – t/г 
 2006 2007 2008 Общо 
Масла и нефтопродукти  0.24 3.621 1.424 5.285 

 Фирмите, генериращи опасни отпадъци /отработени масла и нефтопродукти/ на 
територията на община Златоград са „Горубсо Златоград” АД, ЕТ ”Кристал – Лютви”, 
„Златоград-Автотранспорт” АД. Контрола по спазване на нормативните изисквания за 
временното съхранение и предаване се осъществява от РИОСВ гр. Смолян. Всички фирми в 
момента отговарят на нормативните изисквания. 

2.3.1.10.5 Луминесцентни и живачни лампи и (Код 20 01 21* Флуорисцентни тръби и 
други отпадъци, съдържащи живак).  

За излезлите от употреба луминесцентни и живачни лампи е необходимо е да се спазва 
Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и 
третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване - ДВ, 
бр.36 от 2 май 2006г, с изменения и допълнения. В национален мащаб лиценз за обезвреждане 
на луминесцентни и други лампи съдържащи живак притежава фирма “Бал Бок инженеринг” 
ООД гр.София, като инсталациите за обезвреждане са изградени извън територията на Р 
България. 
 Луминесцентните и живачни лампи от обществените сгради и производствените 
предприятия следва да се съхраняват в обособени складове при спазване изискванията в 
раздел V на Наредба №5/2006г. за управление на отпадъците в община Златоград. Община 
Златоград не разполага с информация за количествата генерирани отпадъци от 
Луминисцентни лампи, излезли от употреба акумулатори и батерии, опаковки от химикали и 
разтворители, бои и лакове, филтри от МПС. До момента няма данни за осъществено 
организирано събиране и предаване на тези опасни отпадъци за обезвреждане на лицензирана 
по чл. 37 от ЗУО фирма или организация по оползотворяване. 

2.3.1.10.6 Батерии и акумулатори (код 20 01 33* батерии и акумулатори, включени в 16 
06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, 
съдържащи такива батерии) 

 Негодните акумулатори и батерии, които се генерират на територията на общините 
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Мадан, Златоград и Неделино, е необходимо да се съхраняват в обособени складове за 
временно съхранение, отговарящи на Наредбата за изискванията за производство и пускане на 
пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и 
акумулатори, приета с ПМС №134 от 2000г. (обн. ДВ, бр. 61 от 2000г.).  
 Негодните акумулатори и батерии следва да се съхраняват и транспортират в 
съответствие с изискванията в раздел IV Наредба №5/2006г. за управление на отпадъците в 
община Златоград и се предават на лицензирани фирми.     

В община Златоград разрешително за НУБА, издадено от МОСВ има “Калър”- ЕООД, 
с.Старцево, общ. Златоград. Община Златоград осъществи контакт с «Екобатери»АД гр. 
София, организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, 
притежаваща разрешение № ООп-28-00/ 05.01.2009г., издадено от Министъра на околната 
среда и водите за извършване на дейност като организация по оползотворяване на негодни за 
употреба батерии и акумулатори, за изпълнение на задълженията по чл. 11, ал. 1 ал. 4, т. 2 и 
ал. 6 от Закона за управление на отпадъците и по Наредбата за изискванията за пускане на 
пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и 
акумулатори /Наредбата/. 

В момента е подписан на договор № 185/ 02.11.2009г. между двете страни. Съгласно 
предварителните споразумения и клаузите на договора се предвиждат изпълнение на 
съвместни дейности, свързани с определяне на площадки за временно съхранение на батерии 
и акумулатори, утвърждаване на график за тяхното събиране и транспортиране, провеждането 
на информационно-образователни кампании, изработването и разпространението на 
информационни материали /брошури, листовки и др./ в тази връзка.  

2.3.1.10.7 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 
(код200135* излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 
различно от упоменатото в 200121 и 200123, съдържащо опасни компоненти)  

  Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване е необходимо да се 
съхраняват и транспортират в съответствие с изискванията Наредбата за изискванията за 
пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и трнспортиране на 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване(обн. ДВ., бр.36/2006г.) с изменения и 
допълнения. 
 Фирмите, които се занимават със съхраняването и транспортирането на ИУЕЕО трябва 
да притежават разрешително по чл.12 от ЗУО. За извършване на дейности по управление на 
ИУЕЕО кметът на община Златоград следва да сключи договор с лица, извършващи дейности 
по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, 
оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО, притежаващи разрешително по ЗУО. Кметът  
изготвя и утвърждават график за събирането на ИУЕЕО, включващ не по-малко от 2 дати 
годишно. Графикът се изготвя съвместно с лицата, имащи съответното разрешително и се 
обявява чрез средствата за масово осведомяване. 
 Разрешително за дейност с ИУЕЕО на територията на община Златоград има “Калър” - 
ЕООД-София, площадка с. Старцево, община Златоград. Дейността с ИУЕЕО следва да се 
извършва при спазване на условията в разрешителното и изискванията, регламентирани в 
раздел VII от Наредба №5/2006г. за управление на отпадъците в община Златоград.  

2.3.1.10.8 Утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (код 190805 - утайки 
от пречистване на отпадъчни води от населени места) 

 По програма “REAP” на ЕС е разработен Национален план за третиране на утайките от 
Градски Пречиствателни Станции за Отпадъчни Води (ГПСОВ) и ръководство за третиране на 
утайки от ПСОВ към него. 
 През 2008г. са въведени в експлоатация ПСОВ гр. Златоград и ПСОВ Мадан. През 
същата година са направени анализи на утайките от двете пречиствателни станции. От 
получените резултати е видно, че образуваните утайки при нормална експлоатация на ПСОВ 
нямат опасен характер, не могат да бъдат използвани в селското стопанство, но могат да се 
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депонират на регионалното депо за ТБО.  
 Основен отпадък от Пречиствателната станция за отпадъчни води – ГПСОВ гр.Мадан и 
на гр. Златоград са утайките, образувани от механичното и биологично третиране на 
отпадъчни води. На депото могат да се приемат само обезводнени утайки.  
 С протоколи от изпитване е необходимо да се определят в утайките от ГПСОВ най-
малко следните параметри, когато те са предназначени за използване в селското стопанство 
(Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води 
чрез употребата им в земеделието, приета с ПМС № 339 от 14.12.2004г., обн., ДВ, бр. 112 от 
23.12.2004 г.): 
● Сухо вещество, органично вещество; 
● pH; 
● Общ, амониев и нитратен азот; 
● Фосфор, калий - общи и подвижни форми; 
● Калций, магнезий, сяра от сулфати; 
● Кадмий, мед, никел, олово, цинк, живак, хром, арсен; 
● ПАВ (полициклични ароматни въглеводороди) и ПХБ (полихлорирани бифенили); 
● Esherichia coli, Salmonella spp., Clostridium perfringens и жизнеспособни яйца на 

хелминти. 
 Изследването следва да се извърши от акредитирана лаборатория от ИА ”БСА” и да се 
проучи възможността утайките да се използват за употреба в селското стопанство, съгласно 
Наредбата за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни води 
за нуждите на земеделието. Пределно допустимите концентрации (ПДК) на тежки метали в 
утайките е дадено в Приложение №2 на цитираната по-горе наредба; ПДК на металите в 
почвите, които приемат утайки от ПСОВ са дадени в Приложение №3. Честотата на изпитване 
на утайките е определена в Приложение №4.  
 Съгласно националния план за управление на утайките, тези утайки трябва да се 
депонират на регионално депо в рамките на областта, като временно се съхраняват на 
площадката на пречиствателната станция, когато се докаже че те са неопасен отпадък. 
Възможно е при евентуална авария, утайките да се окажат опасен отпадък, поради наличието 
на промишлени отпадъчни води, които ще се заустват в градската канализация. Утайките, 
които имат опасен характер с код 19 08 10* - (смеси от мазнини и масла от маслено-водна 
сепарация, различни от упоменатите в 190809) мазнини смеси от мазнини и масла и химикали, 
образувани от реагентното стопанство и лабораторията с код 19 12 11* [други отпадъци 
(включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни 
вещества] могат да се съхраняват в закрит склад върху твърда основа в района на ПСОВ. 
 Възможно в да се предвиди отделно депо за обработени утайки. Депото ще служи за 
временно съхраняване на обработените неопасни утайки от ПСОВ, които след определен 
времепрестой ще се извозват на регионалното депо за ТБО за съвместно депониране с 
битовите отпадъци. На депото за обработени утайки трайно ще се съхраняват и опасни утайки 
при аварийни ситуации. 
 Приложението на утайките в земеделието следва да се извършва при спазване на : 
Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води 
чрез употребата им в земеделието, приета с ПМС № 339от 14.12.2004г., обн.,ДВ бр.112 от 
23.12.2004г., Закон за опазване на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.35 от 24 април 1996г.) с 
изменеия и допълнения.  
 Необходимо е експлоатационното дружество на градската пречиствателна станция за 
отпадъчни води да разполага с Програма за управление на утайките от ПСОВ. 
 Количеството на утайката от ПСОВ Златоград за 2008г. съгласно предоставената 
информация от община Златоград е 37 t. (По данни на зелената книга на РИОСВ - Смолян за 
2008г. количеството на утайките е 7,74 t). Същите са депонирани на регионалното депо в 
Мадан.  
 Община Златоград е предоставила копие от протокол №8/23.01.2008г.от ЛАБОРЕКС - 
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ЕАД към Министерство на Здравеопазването. Извършен е задълбочен анализ на утайките от 
ПСОВ Златоград по голям брой показатели. В заключение е установено, че утайките не са 
годни за използване в селското стопанство. Съгласно анализа, утайките представляват опасен 
отпадък по отношение на свойството инфекциозност. Необходимо е да се предприеме 
ефективно обеззаразяване на утайките на изхода на пречиствателната станция, например чрез 
UV лъчи или по друг начин. Необходимо е да се изпълнява стриктно, респ. да се 
усъвършенства технологията на пречистване и обеззаразяване за да се получава утайка с 
оптимално качество. Не е оправдано да се третират утайките след обезводняването им, вместо 
в пречиствателната станция. Необходим е стриктен контрол от страна на компетентните 
органи.   

2.3.1.10.9 Пестициди (код 20 01 19* пестициди) 

 По отношение на пестицидите няма промяна през 2008г. В Смолянска област излезлите 
от употреба с изтекъл срок и негодни препарати се съхраняват в 4 склада като количеството 
им възлиза на 76,42т. и не са приемани нови количества. След вземане на решение на 
национално ниво за третиране на този вид отпадък, следва да се пристъпи към изпълнение на 
нормативните предписания.  

2.3.1.10.10 Опасни отпадъци от домакинствата 

 Опасните  домакински отпадъци могат да се групират в следните категории:  
● Бои, вкл. лепила, мастила, смоли; 
● Масла (минерални и растителни); 
● Разтворители; 
● Миещи и почистващи препарати;  
● Луминесцентни  лампи и други живак съдържащи отпадъци; 
● Пестициди и изкуствени торове; 
● Батерии и акумулатори;  
● Лекарства; 
● Киселини и основи; 
● Рентгенови/ фото химикали; 
● Опаковки от опасни продукти;  
● Други (неизвестни) опасни отпадъци от домакинствата. 
 Освен опасни отпадъци да бъдат приемани и пневматични гуми, които трябва да бъдат 
отделени от общия отпадъчен поток, тъй като за тях има забрана за депониране. 
 Препоръчително е община Златоград да обмисли възможността да организира 
събирането на опасните отпадъци от бита при източника на образуване. Предлага се услугата 
по събиране на тези отпадъци да се извършва два пъти годишно, като се използва 
специализиран автомобил, пътуващ по населените места. Мобилният събирателен пункт 
ще приема опасни отпадъци от домакинствата, малкия бизнес и търговския сектор. Той трябва 
да отговаря на изискванията за превоз на опасни отпадъци по пътища. В началото мобилният 
събирателен пункт ще се обслужва от шофьор и оператор на едносменен режим. Опасните 
отпадъци от домакинствата и малкия бизнес посредством мобилния събирателен пункт могат 
да се предават за временно съхраняване, смесване, опаковане и подготовка за транспортиране 
до преработвателите в Център за приемане на отпадъци, който да се изгради на територията на 
общината на подходяща за целта площадка.  
 ТЕНДЕНЦИИ: 
 Тенденциите за нивата на образуване на БО, СО, ПО и ОО могат да бъдат обобщени 
както следва: 
● Количествата на образуваните битови отпадъци ще нарастват, в резултат на очаквания 

икономически растеж, повишаване на доходите и потреблението на домакинствата. 
Независимо от това, може да бъде предположено стабилизиране на количествата БО, 
отчитано от общинската администрация, в резултат на засилване на контрола от нейна 
страна и подобряване качеството на постъпващата информация. 
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● При определянето на тенденциите за образуването на производствени неопасни 
отпадъци следва да се отчетат колебанията в дейността на различните промишлени 
сектори и големите генератори на отпадъци. Бъдещото развитие на отраслите, които са 
основни причинители на отпадъци, като енергетика (ТЕЦ), машинострителната, 
текстилната и хранително-вкусовата промишленост, ще бъде определящо за общото 
количество на образуваните отпадъци. 

● В средносрочен и дългосрочен аспект може да бъде прогнозирано намаляване на 
количествата на образуваните опасни отпадъци, в резултат на изпълнението на мерките, 
предвидени в съответните фирмени програми, свързани с предотвратяване на 
образуването и намаляване съдържанието на опасни вещества в отпадъците. 

 Поради големите разходи и растящата обществена съпротива, свързани с отреждането 
на терени и строителството на депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, 
навсякъде по света правителства, общности и компании се насочват към по-разумен подход от 
икономическа и екологична гледна точка, свързан с намаляване на обема генерирани 
отпадъци, които се налага да бъдат обезвреждани. Бихме препоръчали община Златоград 
енергично да насочи усилията си в тази посока. Така наречената стратегия „Нулеви 
отпадъци”, която е вече и национална стратегия за Република България започва да се налага и 
у нас поради голямата й ефективност при решаване на проблема свързани с отпадъците. 
Съществуват множество добри практики по света от преди няколко десетилетия в тази насока, 
от които нашата страна трябва да почерпи опит, за да усъвършенства практиките по 
управление на отпадъците по места. Същността на стратегията е свързана с промяна в 
мисленето от управление на отпадъците в посока управление на ресурсите и материалите в 
процеса на проектиране, производство, употреба и затваряне на жизнения цикъл на 
продуктите. Тъй като единствената позната система със 100% ефективност е природата. 
“Нулеви отпадъци” работи в същата насока, включвайки дейности за намаляване на обема и 
токсичността на генерираните отпадъци, разделно събиране, рециклиране, компостиране, 
поправка и повторна употреба на продуктите и материалите. Нуждата от прилагане на 
подобна стратегия се подчертава от факта, че близо 94% от материалите, използвани за 
производството, стават отпадъци още преди да е произведен самия продукт, а 80% от 
продуктите изхвърляме до 6 месеца след производството им. Предимствата на стратегията 
“Нулеви отпадъци” са много. Тя предлага устойчиво управление на отпадъците и намалява 
замърсяването на околната среда; избягва изграждането на скъпи и замърсяващи инсталации 
за изгаряне и сметища за отпадъци; спестява огромно количество ресурси, като намалява 
нуждата от добив на природни ресурси и свързаните с това икономически, социални и 
екологични разходи; създава нови работни места (в пъти повече отколкото при изгарянето или 
депонирането); осъществява връзки между местните и централните власти, местните 
общности и индустриалното производство, които гарантират прозрачността, 
демократичността, устойчивостта и екологичната съобразност при управлението на 
отпадъците и ресурсите. 
 Законодателните инициативи са най-силното оръжие в ръцете на общностите, 
респективно общините, решили да работят за редуциране на потока отпадъци. Те могат да 
включват въвеждането на нормативни актове, свързани със забрана/ограничаване 
производството и употребата на определени продукти, забрана за изхвърляне или изгаряне на 
материали и продукти, които подлежат на рециклиране, компостиране или повторна употреба, 
въвеждане на мерки за отговорност на производителя, за облекчения при плащане на такса 
битови отпадъци за тези, които осъществяват на практика политиката за „Нулеви отпадъци”. 

2.3.2 Съществуваща практика за третиране на отпадъците. 
 Предмет на настоящата част от програмата е съществуващото състояние на дейностите 
по събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците в община 
Златоград. 
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2.3.2.1 Съществуващо състояние 

 Съгласно първоначалния проект съществуващото депо за ТБО гр, Мадан е създадено 
да обслужва само община Мадан и е заложено с експлоатационен период 25 години. 
Строителството и експлоатацията на депото е предвидено да се извършва на пет етапа. 
Въведено е в експлоатация през 2003г., след изграждане на първи етап. До средата на 2007г. са 
изградени и въведени в експлоатация първи, втори и трети етап. Съгласно НПУДО от месец 
юли 2006г. на депото се обезвреждат отпадъците от трите общини – Мадан, Златоград и 
Неделино с общо население 39450 жители. Експлоатацията на депата в общините Златоград и 
Неделино е преустановена през м. август 2006г.  
 Регионалното депо е изградено на мястото на съществуващото общинско депо, поради 
което старите отпадъци са прехвърлени и предепонирани на новата площадка. При средно 
количество на депонирани отпадъци 772.40т месечно, по преценка на РИОСВ Смолян е 
гарантиран експлоатационен период от 4 години. Последното налага да се проектира и 
реализира разширението му, което да гарантира експлоатация поне още 25 години. Тъй като 
площадката позволява увеличаване капацитета на депото, през 2007 г. трите общини 
подписват меморандум за проектиране на разширението му. Проведена е процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Подготовка на инвестиционен проект 
„Разширяване на регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за 
предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино”. Съгласно 
подписан Договор № 05-П-02/31.03.2009г  с ” Глобъл Инвайърмънт”  - консорциум между 
„Реко - инженеринг” ЕООД и „Евроконсулт - СЕЛ” ООД е изготвен инвестиционен проект 
“Разширение на регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за 
предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино”. 
 Регионалното депо за ТБО гр. Мадан е разположено в местност Шаренка на 3 km. 
югозападно от гр. Мадан по пътя Мадан – с. Шаренка в негативна форма на дере. Площадката, 
върху която е построено депото представлява стар отвал за руднична баластра, чиято 
експлоатация е преустановена преди 30 години. 
 Оператор на депото понастоящем е фирма ЕТ “Костадин Кабаджов” – гр. Мадан (има 
издадено разрешително по чл.37 от ЗУО за дейности с отпадъци – масла и отпадъчни 
нефтопродукти на територията на община Мадан) по силата на сключен договор №11-ДУ-01 
от 08.01.2007г. с община Мадан за експлоатация на регионално депо за ТБО в местността 
Шаренка за осъществяване на дейности по депониране на твърди битови отпадъци. Срок на 
действие на договора е за десет години – до 31.12.2016г. Операторът на депото има изготвена 
Фирмена програма за управление дейностите по отпадъците за периода 2007-2012г. 

2.3.3 Събиране  

 Община Златоград 
 Община Златоград реализира проект “Усъвършенстване на системата за организирано 
събиране и транспортиране на битовите отпадъци, с цел обхващане на цялото население в 
община Златоград”. Проекта се финансира от ПУДООС в размер на 148412.00, от които 
безвъзмездна помощ 103897.00лв и безлихвен заем 44515.00лв. Със средствата от 
безвъзмездната помощ са закупени, специализиран автомобил за събиране и извозване на 
битови отпадъци – ISUZU– 10м3 + 1, а с кредита са доставени една част от необходимите 
съдове за временно съхранение на БО – 120 бр. контейнери тип „Бобър” 1.1м3 и 230 бр. 
пластмасови кофи 120л. Общината е районирана и всеки район се обслужва от 
специализираната техника и екипа за събиране и извозване на БО съгласно изготвени 
графици, които определят маршрута за съответния ден. 

През 2008г. са доставени 176 пластмасови кофи 120л. 
Съгласно съществуващата схема за местоположение на съдовете за съхраняване на 

битовите отпадъци, разпределението по населени места е както следва: 
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Доставени съдове през последните три години    
          КОФИ КОНТЕЙНЕРИ "БОБЪР"  

година на 
доставка 

метални 
"МЕВА" пластм. черни 

пластм. 
зелени метални поцинковани  

2007 год.     230   120  
2008 год.     176      
март 2009год.     354      
  0 0 760 0 120  
Разпределение на съдовете за БО по населени места към 19.10. 2009год.  
       

           КОФИ КОНТЕЙНЕРИ "БОБЪР"   

населено място 
метални 
"МЕВА" пластм.  общо кофи метални поцинковани общо 

Златоград - 642 1087 1729 123 96 219 
Старцево 252 330 582 31 13 44 
Ерма река   20 20 30 8 38 
Цацаровци   9 9 2 3 5 
Долен 17 30 47 26   26 
Аламовци 29 4 33 4 3 7 
Кушла 5   5 4   4 
Страшимир 23 2 25     0 
Пресока   2 2 3   3 
  968 1484 2452 223 123 346 
 Извозването на отпадъците се осъществява един път седмично, съгласно изготвения 
маршрутен график за обслужваните на населени места в община Златоград.  
 Дейностите по събиране на отпадъците от община Златоград и извозването им до 
регионалното депо се извършват от специализирано звено “Чистота” при Общинска 
администрация − Златоград.   

2.3.4 Транспортиране 
 Начинът на транспортиране на ТБО е съобразен с вида на съдовете, в които се събират 
ТБО и с големината на района. 
 Основните типове транспортни средства, които се използуват за транспортиране на 
битовите отпадъци до депата са: самонатоварващи автомобили и контейнеровози. Използуват 
се най-различни камиони и надстройки. Транспортирането на отпадъците до депата се 
извършва със специализирани автомобили, без да се използват претоварни станции. В общия 
случай депата за отпадъци са разположени в близост до населените места, на отстояние 3 – 
7km. 
 Основното предизвикателство пред фирмите, осигуряващи организираното събиране на 
отпадъци през следващите години ще бъде нарастването на транспортните отстояния, в 
резултат на преминаване към регионални съоръжения за обезвреждане.  
 Видът на използвания транспорт за производствените отпадъци е значително по 
разнообразен от този при битовите отпадъци:  
 Използваната техника е следната: 
● ISUZU – 10м3 + 1  
● МАН - 8м3 

Дейностите по събиране на отпадъците от община Златоград и извозването им до 
регионалното депо се извършват от специализирано звено “Чистота” при Общинска 
администрация − Златоград.  

2.3.5 Преработка на отпадъците преди предаването им за крайно обезвреждане 
 В общия случай съществуващите депа за отпадъци в страната са разположени в близост 
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до населените места, на отстояние 3 – 7 km. Закриването на общинските депа в Златоград и 
Неделино транспортирането на ТБО в регионалното депо гр. Мадан, води до нарастване на 
транспортните отстояния. Транспортирането на отпадъците от общините Мадан, Златоград и 
Неделино до регионалното депо гр. Мадан понастоящем се извършва със специализирани 
автомобили, без да се използват претоварни станции. Съгласно изискванията на чл. 38 на 
Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ бр. 
83/2004г.) отпадъците, които се приемат на депа трябва да бъдат подложени на предварително 
третиране. В проекта „Подготовка на инвестиционен проект „Разширяване на регионално депо 
за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в 
общините Мадан, Златоград и Неделино” изготвен през 2009г. от консорциум „Глобъл 
Инвайърмънт” се предвижда изграждане на претоварни площадки за общините Неделино и 
Златоград, където ще се извършва предварителното сепариране на отпадъците от тези общини 
преди депонирането на битовите отпадъци в регионалното депо. 
 В рамките на задачата “Подготовка на инвестиционен проект „Разширяване на 
регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на 
отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино” е разработено прединвестиционно 
проучване, в което подробно са разгледани варианти по отношение на предварително 
третиране на отпадъците, по отношение тялото на депото, по отношение на третиране на 
инфилтрата от депото. При направения задълбочен анализ на предложените варианти е избран 
оптималния вариант по всички показатели за разработване на технически проект. Поради по-
голямата отдалеченост на община Златоград от регионалното депо гр. Мадан, ще бъде 
изградена претоварна станция.. По отношение на изграждане на претоварна площадка за 
община Златоград са разгледани две потенциални площадки за общината. За община 
Златоград е избран вариант отпадъците да се обработват предварително на претоварна 
станция, която се намира вдясно на шосето Златоград - Мадан, на около 400м след разклона за 
с. Ерма река. Претоварната станция ще бъде оборудвана със следните сгради и съоръжения: 
дезинфекционен трап, кантар, КПП, сграда за сепариране, автомивка, трафопост, 
противопожарен резервоар. По този начин ще бъдат спестени транспортни разходи, а след 
предварителното третиране на отпадъците - сепариране, пресоване и пр. на депото ще 
постъпват отпадъци с по-малък обем, което ще направи възможно неговото използването за 
по-дълъг период от време.   

2.3.6 Депониране  
 Депонирането на отпадъци остава най-разпространеният метод за обезвреждане на БО. 
Количеството на образуваните отпадъци като цяло за страната е много голямо, което поражда 
много проблеми за депонирането на отпадъците. Капацитетът на съществуващите депа е 
недостатъчен и все по - трудно се намират терени за нови. Тези проблеми, съчетани с 
обществената съпротива, правят въпроса трудно решим. 
 Основни проблеми, свързани с експлоатацията на съществуващите депа : 
● липсват заграждения за ограничаване на достъпа на хора и животни; 
● ежедневното засипване със земни маси на депонираните отпадъци, обезпечаващо 

анаеробното разлагане е малко използвана технология. 
● не се изграждат околовръстни охранителни канали за предотвратяване замърсяването на 

повърхностните води; 
● не се изграждат залесителни пояси; 
● не се измиват и дезинфектират специализираните транспортни машини и съдове за 

сметосъбиране и превозване.  
Тъй като въпросът с третирането на опасните отпадъци все още не е решен на 

национално ниво, тези които не се подават на други фирми за оползотворяване, се съхраняват 
на територията на самите фирми, генериращи отпадъците. Съхраняването на тези отпадъци 
следва да се извършва при определени условия в обезопасени складове и площадки, в 
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съответствие с нормативните изисквания на управление на отпадъците.   
 Регионалното депо е разположено на разстоянието 30km от центъра на Златоград. 
Съгласно заданието за проектиране, през 2007г. на регионалното депо са депонирани ТБО от 
община Златоград 3328t, а съгласно предоставена информация от община Златоград, през 
2008г. на регионалното депо в гр. Мадан са депонирани 2856, 64т. БО. 
  Съгласно заданието за проектиране, през 2007г. на регионалното депо са депонирани 
ТБО от община Златоград 3328t/y. Съгласно изготвения технически проект, отпадъците от 
община Златоград ще се обработват предварително на претоварна станция, която се намира 
вдясно на шосето Златоград - Мадан, на около 400m след разклона за с. Ерма река. 
Претоварната станция ще бъде оборудвана със следните сгради и съоръжения: 
дезинфекционен трап, кантар, КПП, сграда за сепариране, автомивка, трафопост. Отпадъците 
ще се обработват по описания по-горе начин – сепарират се на същата инсталация за 
сепарирани, каквато е инсталирана в стопанския двор на регионалното депо, сепарират се 4 
вида отпадъци за рециклиране – хартия и картон, метал, стъкло и пластмаса, както е описано 
по-горе. Отделените хартия, картон и пластмаса ще бъдат пресовани в същите преси 
съответно за хартиени и пластмасови отпадъци, както е описано по-горе. След сепарирането, 
отпадъците, които ще се депонират постъпват в стационарна преса за отпадъци (сила на 
пресоване - 400 / 420kN; размери на отвора за пълнене - 1560 / 2100mm; размери: 4965mm; ход 
на пресоващия щит - 2100mm). Пресованият отпадък постъпва в свързан с пресата контейнер с 
капацитет 30 m3 с подвижен капак, едностранно, шарнирно свързан с корпуса. Контейнерите с 
пресования отпадък, предназначен за депониране, се натоварват на специализиран камион със 
шаси Турбодизел интеркулер ЕВРО 5. Камионът ще бъде съоръжен със система за повдигане 
и натоварване на контейнери.  
 След сепариране, към депото ще се отправят 2889 t/y отпадъци от община Златоград. След 
претегляне на кантара и оформяне на документите, камионът ще се отправя към регионалното 
депо, където по обходния път, стига до тялото на депото и разтоварва пресования отпадък, 
разстила се и се обработва по предписаната технология на депониране на отпадъците на 
регионалното депо.       

2.3.7 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците 
 Съгласно разпоредбите на чл. 29, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, всяка 
община трябва да предвиди с програмата си за управление дейностите по отпадъците, мерки 
за постигане на целите по намаляване и ограничаване образуването на отпадъци и за тяхното 
рециклиране и оползотворяване. Особено важен елемент на управлението на ТБО е 
създаването на условия за разделно събиране на някои полезни компоненти от тях като 
хартия, стъкло, метали и други с цел повторната им употреба и/или рециклиране. 
Съществуващата система за събиране на отпадъци за рециклиране като хартия, стъкло, 
пластмаси и метали, се свежда до изкупуване на разделно събрани отпадъци от населението 
или отпаднали от различни производства отпадъци. Системата е организирана независимо от 
общинските системи за събиране на битовите отпадъци, на основата на изкупувателни 
пунктове, събиране от мястото на образуване (при по-големи количества) и провеждане на 
периодични кампании. 
 Събирането на опасни отпадъци с цел рециклиране е ограничено до изкупуване на 
оловно-кисели акумулатори, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 
 Състоянието във връзка с разделното събиране на отпадъци от опаковки на 
територията на община Златоград е, както следва: 
  Община Златоград е сключила договор за въвеждане на разделно събиране на 
отпадъците от опаковки с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД през месец септември 2006 г.  
 Към момента в системата за разделно събиране на отпадъците в община Златоград -, 
респ. гр. Златоград и с. Старцево е обхванато 62.8% от населението. 
 От генерираните отпадъци на територията на община Златоград през 2008г. най-голямо 
е количеството на отпадъците от текстилната промишленост, черни метали от стружки и 
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метали от бракувана минна техника. По- големите фирми, функциониращи на територията на 
община Златоград, които формират текстилен отпадък са „Белотекс”АД, „Бултекс” ООД, 
„Свобода 97” АД, “Ес-Би-Ен”. Текстилните отпадъци, вследствие от производствената им 
дейност се оползотворяват вторично за пълнеж на възглавници, олекотени завивки и др. 
Проведени са предварителни разговори с оператора на Регионалното депо в гр. Мадан за 
приемане на текстилен отпадък срещу заплащане, при условие, че количествата му се окажат 
повече, отколкото са планирали за вторично производство. 
 ЕТ „ МФИ-Митко Вунцов” гр.Златоград се занимава с дървообработване, като 
отпадъците които формира предава на физически лица за битови нужди. 
 ЕТ „Орион-Катя Христова” е фирмата, която изкупува черните и цветните метали на 
територията на община Златоград. Същите се предават на фирми, лицензирани за тяхната 
преработка.  
 През 2006г. е реализиран проект „Децата на Златоград – гарант за устойчиво 
управление на отпадъците”. Основната цел на проекта е популяризиране на общинската 
екологична политика и изграждане на култура по разделното събиране на отпадъците у 
децата. Община Златоград следва да работи енергично и целенасочено в посока разделно 
събиране на отпадъците. 
Източник: Писмо на община Златоград и Общинска програма за опазване на околната среда 
на община Златоград 2008-2013г.  

2.3.8 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания 
 Неорганизираните сметища в последните години са едни от много сериозните и трудно 
разрешими проблеми. Причините за това са грубото неспазване на законите и ниско 
екологично съзнание на обществеността. Забелязва се, че дори и след проведени кампании по 
ликвидиране на тези замърсяване още през 2007 година за община Златоград, след време те 
отново се появяват на различни места. Това явление е по- характерно за селата, където 
контрола и управлението на отпадъците са на по- ниско ниво. За решаването на този проблем 
от страна на община Златоград са предприети следните мерки относно идентифициране на 
нерегламентираните сметища през 2007г. и стартиране на дейности за тяхната ликвидация:   
•  община Затоград – 10бр.  
 Забележка: Данните за броя на ликвидираните нерегламентирани сметища са взети от 
Програма по опазване на околната среда – 2009-2013г. на община Мадан 
 Опитът показва, че и след проведени действия за санирането им след време част от тях 
отново се появяват и това представлява около 20% от тях и това води до сериозни замърсяване 
на водните течения и терени от горския и земеделски фонд.  
 Независимо дали замърсяването е предизвикано от изоставени или неконтролирани  
отпадъци, то представлява риск, защото може да се разпространява чрез водите и въздуха 
Нерегламентираните сметища и старите замърсявания представляват една саморазвиваща се 
система с живот докъм 50г. Особено вредни въздействия оказват биогазовете (метан и 
въглероден диоксид, по-малко сероводород и др.) и отпадъчните води, получени от самите 
отпадъци и от просмукващите се води. 

Тези явления могат да доведат до: 
•  самозапалване на изоставените сметища; 
•  замърсяване подземните и повърхносни води; 
•  концентриране на гризачи и птици, които се хранят от отп. и разнасят зарази; 
•  разпиляване на старата смет  
 Проблеми: 
•  изхвърляне отпадъци на произволни места край пътища, дерета, върху земеделски и 

горски земи, край промишлени и строителни площадки, населени места и места за отдих и 
туризъм; 

•  много от депата и сметищата се намират на неподходящи места, в близост до населени 
места, вододайни зони и защитени обекти; 
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•  не са предприети мерки за ограничаване на змърсяванията/липса на изолация по дъното и 
стените/; 

•  закриване на депа и сметища без да се извърши почистване и отстраняване на отпадъците; 
•  смесване на битови и опасни отпадъци при събирането и депонирането им. 

2.3.9 Изгаряне  
 Изгарянето на отпадъци все още има ограничено приложение в страната и на практика 
не се използва като метод за обезвреждане на битови отпадъци. 
Най-голям е делът на изгаряните отпадъците от преработка на дървесина и производство на 
целулозни материали, хартия, велпапе, плоскости и мебели (над 90% от общото количество) и 
отпадъците от производство и преработка на хранителни продукти. Изгарянето е характерен 
метод за обезвреждане на болнични отпадъци – 35% от годишно образуваните отпадъци са 
изгорени в малки инсталации, които в повечето случаи не отговарят на съвременните 
изисквания. 

2.3.10 Внасяне и изнасяне 
 Община Златоград не осъществяват внос и износ на отпадъци. 

3 ГЛАВА III. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И КОНТРОЛ 

3.1 Институционална рамка. Отговорности на институциите и местната власт 
 Задълженията и отговорностите на държавните институции и местните власти във 
връзка с организирането, разрешаването, финансирането наблюдението и контрола на 
дейностите по управлението на отпадъци са регламентирани в ЗУО. 

3.1.1 Отговорности на институциите 
 МОСВ е компетентен орган, отговорен за разработването и изпълнението на 
националната политика в областта на управление на отпадъците, в т.ч. за разработване и 
прилагане на законодателството, стратегии, програми, международни проекти, регулиране на 
дейностите в обществения и частен сектор.Част от тези дейности МОСВ извършва чрез ИАОС 
и чрез мрежата от 15 РИОСВ, които са специализирани контролно органи на министерството.  
 Министерството на околната среда и водите е отговорно за разработването на 
националното законодателство за управление на отпадъците.  
 Министърът на околната среда и водите издава разрешения за дейности с опасни 
отпадъци и за дейностите по обезвреждане и/или оползотворяване на битови, на строителни и 
на производствени отпадъци, които нямат опасни свойства, когато дейностите се упражняват 
на територията на повече от една РИОСВ. МОСВ определя реда за издаване на разрешения и 
контролира, включително методически, дейността на РИОСВ, във връзка с издаването на 
разрешенията. С изключение на случаите, за които се изисква издаване на комплексно 
разрешително по реда на Глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС), РИОСВ издават разрешения за събиране, транспортиране, временно съхраняване, 
оползотворяване и/или обезвреждане на опасни отпадъци и за дейностите по обезвреждане 
и/или оползотворяване на битови, строителни и производствени отпадъци, които нямат 
опасни свойства. РИОСВ контролират спазването на изискванията за третиране на отпадъците 
и на условията, поставени в разрешенията.  
 Министерството на околната среда и водите разработва и внася в Министерския съвет 
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците. Министерството издава 
указания за изискванията за разработването, обхвата и съдържанието на общинските и 
фирмените програми за управление на дейностите по отпадъците. 
 МОСВ изготвя годишен отчет за управление на дейностите по отпадъците в страната, 
който се включва в доклада за състоянието на околната среда.  
 Министърът на околната среда и водите води публичен регистър на издадените 
разрешения и на регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и на закритите 



       ОБЩИНА   ЗЛАТОГРАД  
гр.Златоград, ул.”Ст.Стамболов”№1, тел: 03071/25-51, 25-53, Факс: 03071/40-23,е-mail:zlatograd@unacs.bg;www.zlatograd.bg 
                           

- 39 - 
Общинска  програма за управление на дейностите по отпадъците  на  община Златоград 

обекти и дейности.  
 ИАОС към МОСВ, извършва мониторинг и събира данни за качеството на водите, 
въздуха, почвите, радиацията и отпадъците в страната. ИАОС осигурява информационно 
функциите на министерството чрез данни и анализи, осъществява екологичния мониторинг на 
източниците на отпадъци и на обектите за обезвреждане, лабораторния контрол на отпадъците 
и поддържа база данни за тях. Агенцията създава и поддържа Националната автоматизирана 
система за екологичен мониторинг (НАСЕМ). Информационната система “Отпадъци” е 
самостоятелна подсистема на НАСЕМ. Чрез НАСЕМ се наблюдават обекти, които генерират 
битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. В бъдеще екологичния мониторинг 
ще включи и оценка на риска от стари замърсявания с отпадъци. Предвижда се събирането на 
данни за отпадъците в системата на МОСВ да бъде насочено към поетапно идентифициране, 
кодифициране и кадастриране на депата и предприятията, които са с голям реален или 
потенциален екологичен риск. 
 Ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, по предложение на 
министъра на околната среда и водите, се определят целеви средства за изграждане на 
съоръжения и инсталации за третиране на битови, масово разпространени и опасни отпадъци, 
както и за почистване и рекултивация на места, замърсени с отпадъци. Наред с това, МОСВ 
осигурява финансиране за реализацията на проекти за управление на отпадъци, чрез 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ 

3.1.2 Други институции, имащи отношение към управлението на отпадъците: 
► Министерството на здравеопазването участва в разработването на нормативната уредба 
по управление на отпадъците; 
► Министерство на земеделието издава разрешения за употреба на отпадъци в земеделието, 
в т.ч. за утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води, компост; 
► Министерство на финансите контролира изразходването на средствата от държавния 
бюджет за изграждане на обекти за управление на отпадъците; 
►Министерството на икономиката и енергетиката упражнява контрол върху търговската 
дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издава лиценз за тази дейност и води публичен 
регистър на издадените лицензи; 
► Министерство на регионалното развитие и благоустройството контролира 
регионалното развитие и комуналните съоръжения на централно и регионално нива; 
►Националният статистически институт събира и обработва информация за битовите, 
строителните и производствените отпадъци за страната по видове, количества, икономически 
дейности, региони и др.   

3.1.3 Отговорности на местната власт 

 Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, 
образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на 
отпадъците, като осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се 
обслужва от лица, с които е сключен писмен договор за предоставяне на услуги по реда на 
Закона за обществените поръчки ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г. с изменения и допълнения. 
 Кметът на общината отговаря за:  
● осигуряването на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други; 
● събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 
● почистването на уличните платна, тротоарите, алеите, парковите площи и т.н.; 
● избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане на битови или строителни отпадъци; 
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● разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 
събиране и сортиране на отпадъците от опаковки; 

● организирането и прилагане на система за разделно събиране на излезлите от употреба 
луминесцентни и други лампи, съдържащи живак; 

● организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба 
моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване, както и определяне 
на местата и броя на тези площадки; 

● предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 
създаването на незаконни сметища; 

● определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на 
обществеността за това; 

● определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба 
батерии.  

 Кметът на общината е длъжен да предприеме действия за определяне на нова площадка 
за изграждане на ново съоръжение за обезвреждане на отпадъците, след като е уведомен за 
изчерпване на капацитета на действащото депо или изтичане срока на експлоатация на 
съответното съоръжение. 
 Общинските съвети приемат Наредби, определящи реда и условията за изхвърлянето, 
събирането, в т.ч. разделното, превозването, претоварването, обезвреждането и 
оползотворяването на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на тяхна 
територия, както и заплащането на съответните местни данъци и такси за предоставянето на 
съответните услуги.  
 Кметовете на общини са отговорни за разработването и изпълнението на програми за 
управление на дейностите по отпадъците за територията на съответната община. Програмите 
са неразделна част от общинските програми за околна среда и се разработват, приемат и 
отчитат по реда на Глава пета от Закона за опазване на околната среда.  
 Кметовете на общините или упълномощени от тях лица контролират: 
● дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, 

транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци;  
● дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци и изпълнението на 

програмите за тяхното управление; 
● спазването на други изисквания, определени с общинските наредби.  

 Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на 
терените и последващия мониторинг на депата, намиращи се на територията на съответната 
община. 

4 ГЛАВА IV. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПОЛИТИКА  
 Управлението на отпадъците на общинско ниво се осъществява с цел да се 
предотврати, намали и/или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и 
околната среда. Правното регулиране дейността по отпадъците и екологосъобразното им 
управление като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с 
образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности са 
регламентирани в Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, (обн., ДВ, бр.86 от 30.09.2003 г.) 
с изменения и допълнения. Този закон е разработен в съответствие с Европейското 
законодателство, изискванията на Европейския съюз и Директива 91/689/ЕЕС за опасни 
отпадъци, както и Базелската конвенция за контрол и трансграничното движение на опасните 
отпадъци и тяхното обезвреждане. С него се определят и изискванията към продуктите, които 
в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни или 
масово разпространени отпадъци. Законът разграничава изискванията към различните по 
свойства и произход отпадъци, като за целта са дефинирани следните класове отпадъци - 
битови, производствени, строителни и опасни отпадъци и същевременно се регламентират 
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общите условия за извършване на дейностите по тяхното събиране, съхранение, 
транспортиране, оползотворяване и обезвреждане. 
 Регламентирана е йерархия за управлението на отпадъците, която поставя приоритети 
както следва: 
● първи приоритет - предотвратяването на образуването на отпадъците,  
● втори приоритет - оползотворяването на отпадъците чрез рециклиране, повторно 

използване и/или извличане на вторични суровини и енергия; 
● трети приоритет - окончателно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези 

отпадъци, за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени. 
 С въвеждането на йерархията за управление на отпадъците се регламентират 
задължения за използването на отпадъците като алтернативен суровинен и енергиен източник, 
като по-такъв начин се допринася за съхраняването на първичните природни ресурси. 
 Въведени са забрани за изоставянето, неконтролираното изхвърляне и изгаряне или 
друга форма на обезвреждане на отпадъците. Задължават се притежателите на отпадъци да ги 
предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които 
имат право да извършват съответните дейности или да ги оползотворяват и/или обезвреждат 
сами, в съответствие със закона. В изпълнение на тези изисквания през 2004 г. са приети 
подзаконовите нормативни актове, които също са съобразени с постиженията на правото в 
Европейския съюз, а именно: 
● Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни 

отпадъци приета с ПМС №53 от 1999г. (обн. ДВ, бр. 29 от 1999г.),  
● Наредба №7 от 2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн. ДВ, бр. 81 от 2004г.).  
● Наредба №3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците, (обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 

г.) 
● Наредба №9 от 2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените 
разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, 
бр. 95 от 2004г.) с изменение.  

● Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и 
отпадъчни нефтопродукти, Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г., с изм. и доп. 

● Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и 
транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, обн. ДВ. бр.58 от 15 юли 2005г. 
с изменения и допълнения 

● Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване 
и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване - 
ДВ, бр.36 от 2 май 2006г., с изменения и допълнения  

● Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г с 
изменения и допълнения.  

● Наредба за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за 
случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка - ДВ, бр. 102 от 19 
ноември 2004 г. с изменения и допълнения.  

● Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства – 
ДВ, бр. 104 от 26 ноември 2004 г., в сила от 01.01.2005г. с изменения и допълнения.  

● Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията 
на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци (обн, ДВ, бр. 83/24.09.2004г.) 

 Въведени са и такси върху продукти, които след тяхната употреба се превръщат в 
масово разпространени отпадъци, които могат да се оползотворяват:  
● батерии и акумулатори; 
● пневматични гуми; 
● моторни превозни средства (МПС). 
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 Таксите се заплащат от производителите и вносителите на продуктите при пускането 
им на пазара в Република България. Таксата се внася по сметката на ПУДООС. Набраните 
средствата могат да се изразходват за разделно събиране, преработване и/или обезвреждане на 
негодни за употреба батерии и акумулатори, пневматични гуми и излезли от употреба МПС. 

5 ГЛАВАV. АНАЛИЗНА РАМКА НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ /SWOT/ 

 SWOT анализ 
 На база събраните данни е направен цялостен анализ на съществуващото положение с 
използването на техниката на SWOT анализ - анализ на силните и слабите страни, 
възможностите и рисковете за системата за управление на отпадъците в общините.  
С помощта на SWOT анализа се прави оценка на ефективността на използването на ресурсите; 
капиталови, финансови, човешки, управленски. Анализът разглежда четири фактора, които 
идентифицират проекта, продукта или организацията на които са приложени.  
 Подобреното използване на съществуващите ресурси ще: 
● намали оперативните разходии в рамките на съществуващия бюджет ще осигури 

средства за инвестиции 
● намали темпа на нарастване на таксата “Битови отпадъци” и ще облекчи общинския 

бюджет; 
● превърне услугата в самофинансираща се. 

 
ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ 
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
1.Наличие на човешки ресурси - 
квалифицирани служители с 
доказан професионализъм; 
2. Добро взаимодействие между 
местната власт, НПО, дружества и 
частен бизнес при решаване на 
проблемите по опазване на 
околната среда; 
3. Приемственост в работата на 
общинската администрация; 
4. Изградена база и наследена 
политика на рециклираща 
индустрия, както и навици у 
населението за рециклиране; 
5. Сравнително стабилна местна 
икономика; 
6. Наличен опит за привличане на 
финансови средства; 
7. Добре развита техническа 
инфраструктура; 
8. Природни дадености и ресурси; 
9.Инициатива за намаляване на 
обема на отпадъците, които се 
депонират на регионалното депо, 
гр. Мадан; 
10. Изискване от страна на 
обществеността за по-чиста 
околна среда, разбиране на 
значението за опазване на 
околната среда. 

1. Съвременно законодателство, хармонизирано с това 
на Европейския съюз, осигурява базата за добро качество 
на услугата; 
2. Възможни източници за увеличение на приходите за 
системата са: повишаване събираемостта на таксата; 
оптимизиране структурата на таксата; въвеждане на 
пряко заплащане на услуги по управление на отпадъците, 
икономически ефективно рециклиране и 
оползотворяване;  
3.Наличие на природни дадености и сравнително 
стабилна местна икономика са предпоставка за развитие 
на туризма, подобрение на икономическия статус на 
населението, увеличение на бюджетните приходи;  
4. Осигуряване на мотивация на общинските 
служители - финансово и морално стимулиране при 
доказан професионализъм; 
5. Осигуряване на прозрачност в работата на Общинска 
администрация при “отворени врати”; 
6. Участие на местни фирми в изпълнение на дейностите 
по управление на отпадъците - сметосъбиране, 
рециклиране, компостиране и депониране, увеличава 
предприемаческите възможности в региона; 
5. Съществуват външни финансови източници по 
предприсъединителните европейски фондове с 
благоприятни условия за финансиране. 
6. Ограмотяване на населението по отношение на 
разделното събиране на отпадъците и ползата от тяхното 
рециклиране, домашно компостиране, както и от 
стратегията „нулеви отпадъци”  
7. Създаване на материални стимули/глоби за 
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ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ 
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
 
 

спазване/при неспазване на разделното събиране на 
отпадъци. 

 
ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ 
СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 
1. Недостатъчно взаимодействие с централни 
ведомства, министерства при решаване на 
проблемите на ОС; 
2. Липса на ангажираност от страна на населението 
и гражданските институции по проблемите на 
околната среда. 
3. Неоценена отговорност от страна на 
предприятия и фирми – винаги опазването на 
околната среда и мерките които трябва да вземат 
остават на последно място; 
4. Ниско ниво на доходите и висока степен на 
безработица 
5. Недостатъчно ефективно използване на 
ресурсите- човешки, капиталови, финансови. 
6. Финансов недостиг за изпълнение на 
мероприятията по опазване на околната среда 
7. Наличие на нерегламентирани сметища на 
територията на общината. 
8. Липса на площадки за съхранение на 
луминесцентни лампи и лампи, съдържащи живак, 
батерии и акумулатори. 
9. Ниска култура на населението по отношение на 
разделното сметосъбиране 

1. Неизпълнението на нормативните 
изисквания се преследва от 
контролните органи и води до 
налагане на глоби и санкции; 
2. Потенциален риск от замърсяване 
на почвите и 
подземните води от 
нерегламентираното изхвърляне на 
отпадъци; 
3. Забавеното излизане от 
икономическата криза възпрепятства 
възстановяването на системата за 
управление на отпадъците; 
4. Ниската платежоспособност на 
общината на  
позволява значими инвестиции и 
затруднява привличането на 
качествени изпълнители на услугата; 
6. Наличие на централизирана 
система на финансиране на правила 
за изготвяне на общински бюджети. 

6 ГЛАВА VI ВИЗИЯ  

 Визията на община Златоград през следващите години гласи: 
►Природата е ключов елемент за устойчиво местно развитие и като такъв следва да бъде 
ползвана разумно, отговорно и ефективно. 
 Постигането на тази визия по отношение на управление на отпадъците чрез изпълнение 
на набелязаните цели и мерки: 
● Опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на 

здравето на хората; 
● Опазване и разумно ползване на компонентите на околната среда; 
● Ефективен контрол и управление на факторите, които увреждат околната среда; 
● Осъществяване на контрол върху състоянието на околната среда и източниците на 

замърсяване; 
● Създаване и функциониране на общинска система за мониторинг на околната среда; 
● Намаляване на въздействията на околната среда, причинени от генерираните отпадъци. 
● Завършване на обект “Ликвидация на общинско депо” 
● Стимулиране на разделното събиране на отпадъците, на домашното компостиране, на 

рециклирането на отпадъците. 
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7  ГЛАВА VII ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  
 Програмата за управление на отпадъците цели постигане на екологосъобразно 
управление на отпадъците с оглед намаляване или предотвратяване на образуването им, 
повторната им употреба, рециклиране и обезвреждане, подобряване системата за събиране и 
транспорт. 
 Основните цели, поставени за изпълнение пред общините Мадан, Златоград и 
Неделино в настоящата програма са: 
● Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците; 
● Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; 
● Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и 

транспортиране на отпадъците; 
● Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; 
● Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци; 
● Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на 

законодателството. 
● Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците; 
● Участие на обществеността 
● Управление на специфични потоци отпадъци  
● Отчет и контрол по изпълнението на мерките в Програмата; 

 Програмата е основана на следните принципи: 
● Чиста и здравословна околна среда; 
● Рационално използване на суровинните ресурси; 
● Интегрирано управление на отпадъците; 
● Пълна отговорност на замърсителя; 
● Участие на ръководството на общината, работниците в отделните дружества и 

обществеността в контрола по изпълнението й. 
  Принципите, на които общините залагат приоритетно за постигане на поставените цели 
са: 
● Минимизиране на количествата на генерирани отпадъци чрез стриктно спазване на 

технологичните инструкции в отделните звена на производствените процеси 
● Спазване на нормативната база по екологосъобразно управление на отпадъците; 
● Усъвършенстване на дейностите по управление на отпадъците чрез подобряване 

качеството на технологичните процеси на всички производствени площадки; 
● Проучване възможностите за рециклиране, регенериране и/или оползотворяване на 

отпадъците, за които има технологии в национален мащаб. 
● Проучване възможностите за екологосъобразно обезвреждане на формираните 

неоползотворяеми отпадъци.  

8 ГЛАВА VIII: РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 
ОТПАДЪЦИТЕ 

8.1 Система за организирано сметосъбиране в населените места на територията 
на община Златоград 

 Във всички населени места на община Златоград има организация по сметосъбиране и 
сметоизвозване. Видът и броят на наличните и необходими съдове за събиране на ТБО в 
отделните населени места на общината и механизираната техника за извозване на отпадъците, 
са дадени подробно в точка 2.3.2 „Съществуващи практики за третиране на отпадъците”. 
 

8.2 Решения за управление на дейностите по отпадъци 
■ Наредба №5/ май 2008г. за управление на отпадъците на територията на община Златоград, 
в сила от 01.06.2006г.;  
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■ Общинска програма по опазване на околната среда - 2008 - 2013г.; 
■ Договор №185/08.09.2006г. между Община Златоград и “Екопак България”- АД за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки;  
■ Договор със “Строител”- ООД за дейности по управление на строителни отпадъци; 
■ Договор№ 185/ 02.11.2009г. «Екобатери»АД гр. София, за организация по оползотворяване 
на негодни за употреба батерии и акумулатори за извършване на дейност като организация по 
оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори.  
 Община Златоград се намира в процедура на сключване на договор с ЕТ»Орион – Катя 
Христова» за управление на ИУМПС. 
 Контролът по опазване на околната среда и в частност по управление на дейностите с 
отпадъци се извършва от отдел: Устройство на територията, инвеститорски контрол и 
опазване на околната среда и Постоянната комисия към Общинския съвет по опазване на 
околната среда, селско стопанство, земи и гори.  

9 ГЛАВА IX УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 
 Обществеността оказва съществено влияние в политиката на управление на 
отпадъците. Необходимо е целенасочено хората да се запознаят с вредното въздействие на 
отпадъците върху тяхното здраве, за да се убедят, че неконтролируемото изхвърляне на 
отпадъците на произволни места уврежда природата и рефлектира обратно върху тях. 
 Важни партньори на държавните институции и местни власти за ангажиране на 
обществеността е решаване проблемите на отпадъците са неправителствените организации. 
 Към Общинския съвет са създадени постоянни комисии, които имат за задача: 
● да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят 

предложения за решаване на проблемите; 
● да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за 

обсъждане и решаване; 
● да осъществяват контрол по изпълнение на репенията на Общинския съвет 

 Заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет са открити и в тях е 
осигурено присъствието на граждани, представители на неправителствени организации и 
медии. Разглеждането на проекти, свързани с опазване на околната среда, и с управление на 
отпадъците, се осигурява присъствието на обществеността, като нейното мнение е от 
решаващо значение. Особено дейно е участието на обществеността при разглеждане на 
доклади за ОВОС на инвестиционни намерения за изграждане на депа за ТБО, пречиствателни 
станции за отпадъчни води от населени места, площадки за депониране на утайки от 
пречиствателни станции, отреждане на площадки за депониране на други отпадъци. 
 За докладите за ОВОС се прави задължително обществено обсъждане и в случаи на 
обосновано обществено несъгласие за реализация на дадено инвестиционно намерение то не 
се осъществява. 

10 ГЛАВА X. СИСТЕМА ЗА ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 Води се отчетност на всички събрани и предадени отпадъци, както и на тези, които се 
съхраняват на територията на отделните производствени предприятия. Отчетността на 
дейностите по отпадъци се извършва при спазване на Наредба № 9 за реда и образците, по 
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за реда за водене на 
публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите 
обекти и дейности (ДВ. бр.95 от 2004г.).  
 В производствените предприятия се води строга отчетност на предаваните на други 
фирми за оползотворяване, както и за тези на отговорно пазене, за които няма технология за 
обезвреждане или рециклиране, както и депо за депониране.   
 При приемане и предаване на опасни отпадъци се попълва транспортна карта и отчетна 
книга за образувани и/или третирани отпадъци. След приключване на календарна година ще 
се попълват и всички изискуеми документи за годишните отчети. Целта на водената отчетност 
до сега е получаването на пълна и достоверна информация, свързана със събирането и 



       ОБЩИНА   ЗЛАТОГРАД  
гр.Златоград, ул.”Ст.Стамболов”№1, тел: 03071/25-51, 25-53, Факс: 03071/40-23,е-mail:zlatograd@unacs.bg;www.zlatograd.bg 
                           

- 46 - 
Общинска  програма за управление на дейностите по отпадъците  на  община Златоград 

предаването на битовите и производствени отпадъци, подлежащи на рециклиране, 
документиране и докладване на ръководството за приходи и разходи, както и за търсене на 
отговорност при констатирани нарушения от лицата, задължени да отговарят за третирането 
на отпадъците до предаването им за крайно депониране или обезвреждане или тези които 
извършват транспортирането и/или обезвреждането им.  
 За извършване на дейности по временно съхраняване, събиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци, в дружествата се извършва строга счетоводна и 
финансова отчетност по системата за вътрешни правила на фирмата.  
 В дружествата се води ежедневна отчетност на предадените за депониране, 
рециклиране или обезвреждане отпадъци чрез отчетни документи. Оперативният контрол 
върху тези дейности се извършва от отговорни лица и отговорниците на съответните складови 
стопанства. 
 Създадена е организация по водене на отчетност за отпадъците по реда, определен с 
ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, а именно:  
- въвеждане на отчетни книги, заверени от Регионалната инспекция по околната среда и 
водите, които при преустановяване на дейността на отделни инсталации или съоръжения ще 
се съхраняват в срок 5 години, за опасни отпадъци - 30 години, а при закриване изцяло на 
дейностите на всички инсталации и съоръжения на определена площадка, отчетните книги ще 
се изпратят общинските администрации, които ще ги съхраняват в регламентираните в ЗУО 
срокове.  
- изготвяне и представяне в Регионалната инспекция по околната среда и водите в 
регламентираните срокове на годишните отчети по отпадъците съгласно изискванията на ЗУО 
и Наредба № 9 от 2004г.  
- изискване на карти за “Предаване, превозване и приемане на опасни отпадъци” при всяко 
предаване на опасни отпадъци (отработени масла, оловни акумулатори и батерии, 
луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и др.) 
- При предаването на битови и производствени отпадъци за депониране на всеки автомобил се 
издава кантарна бележка с отразена дата, час на влизане и излизане и точно тегло на отпадъка. 
- Приемането и предаването на отпадъци ще се осъществя само с фирми и лица, притежаващи 
разрешение по ЗУО за съответната дейност.  

11 ГЛАВА XI СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ЗА 
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМИТЕ 

 Общинската програма на община Златоград за опазване на околната среда е 
разработена с период на действие-2008-2013г. 
 От страна на община Златоград са предприети следните действия: 
1. Внедрена е система за разделно събиране на отпадъците от опаковки за гр. Златоград. 
2. Предприети са административни мерки за ливидиране на незаконните сметища. 
3. Сключен е договор“Макметал ”-ЕООД за управление на отпадъци от черни и цветни метали 
и ИУМПС. 
 През 2006г. са закрити общинските депа в общините Златоград и Неделино и битовите 
отпадъци от тях се извозват до депото за ТБО, гр. Мадан. Вследствие на интензивното 
депониране на твърди битови отпадъци от общините Мадан, Златоград и Неделино, обемът на 
регионално депо гр. Мадан е до голяма степен запълнен. Това е наложило да се вземат спешни 
мерки за увеличаване на неговия обем. Във връзка с това, през 2007г. е подписан меморандум 
между община Мадан, Златоград и Неделино. Предмет на споразумението е разпределението 
на задълженията на трите общини по отношение на финансиране на техническите, 
технологични и финансови параметри на инвестициите необходима за разширението на 
Регионалното депо за ТБО гр. Мадан. 

12 ГЛАВА XII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА С УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ЛИЦА  
 В изпълнение изискванията на ЗУО в общината е създадена организация по отчета и 
информацията за управление на дейностите с отпадъците.  
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 Отговорност за дейностите по събиране, съхранение на отпадъците, по третиране на 
различните по вид отпадъци, воденето на отчетност и даване на информация за управлението 
на тези дейности носи дирекция : Икономическо развитие и екология в частност гл. Експерт 
екология и води. Служителите на дирекцията предоставят информация на обществеността по 
актуални проблеми, свързани с дейностите по управление на отпадъците. Ежегодно се 
актуализират данните за постъпващата информация за битовите, производствените неопасни и 
опасни отпадъци. Извършва се периодичен контрол на фирмите, генериращи промишлени и 
опасни отпадъци във връзка с нормативната уредба по управление на дейностите по 
управление на отпадъците. 
 Отговорните лица от Общинската администрация за управлението на отпадъците, 
събиране, съхранение на отпадъците, по третиране на различните по вид отпадъци, воденето 
на отчетност и даване на информация за управлението на тези дейности са Кметът на община 
Златоград, главен експерт „Екология и проекти” и техн. ръководител на общинска дейност 
“Чистота”. 
 Документацията относно отчета и информацията за битови и строителни отпадъци се 
изготвя и води съгласно изискванията на Наредба № 10/06.11.1998г. от техническия 
ръководител “Чистота”.  

13 ГЛАВА XIII. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  
 Програмата е представена като план и включва мерки с отговорници, срокове, 
необходими средства и източници за тяхното финансиране и очаквания екологичен ефект. В 
плана са предвидени и мерки за подобряване на организацията, отчетността и контрола на 
дейностите по третиране на отпадъците, технически мерки по нормативното привеждане в 
съответствие на съоръженията за третиране на отпадъците, сроковете за изпълнение на 
мероприятията, необходимите средства и екологичния ефект от реализацията им. В 
краткосрочен аспект са включени най-належащите мерки и мероприятия, които са обезпечени 
с всички необходими средства. Прогнозните разходи са взети най-вече от програмата за 
опазване на околната среда на общината.   
 Поради спецификата на дейността на дружествата, формирането на висок процент 
опасни отпадъци, за които няма решения за обезвреждане и депониране в национален мащаб, 
част от мерките ще се решат в по-дълъг срок /в рамките на действие на утвърдената програма/. 
При необходимост от промяна в сроковете, същите ще се съгласуват с РИОСВ - Смолян.  
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
№ Мярка/дейност Начален и 

краен срок 
Отговорн
ик 

Очакв. 
Разходи 
(хил.лв) 

Предлагани 
източници за 
финансиране 

Ефект 

1 2 3 4 5 6 8 
ЦЕЛ 1 НАМАЛЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 
1.1. Промяна на методиката за 

определяне на такса “Битови 
отпадъци” в зависимост от 
количествата образувани 
отпадъци 

2010 г. Ресорен 
зам. кмет 

  - Общински 
бюджет 
Външно 
финансиране 

По 
справедливо 
данъчно 
облагане 

1.2. Оптимизиране на размера и 
разходването на такса “Битови 
отпадъци” и отделяне на 
средства за покриване на 
бъдещите разходи за третиране 
на битовите и строителните 
отпадъци. 

Постоянен Ресорен 
зам. кмет 
 

  -    - Устойчиво 
управление 
на 
отпадъците 

1.3. Въвеждане на ограничения за 
депониране на отпадъци, 
подходящи за рециклиране. 

2010-2015г. Ресорен 
зам. кмет, 
Еколог на 
общината 

  -    - Увеличаване 
на експлотац. 
период на рег. 
депо. 
Оползотв.на 
отпадъците 
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№ Мярка/дейност Начален и 
краен срок 

Отговорн
ик 

Очакв. 
Разходи 
(хил.лв) 

Предлагани 
източници за 
финансиране 

Ефект 

1 2 3 4 5 6 8 
ЦЕЛ 2 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 
2.1. Въвеждане на система за 

разделно събиране на отпадъци 
в населените места, където 
няма такова 
 
 

До 2012г.  Ресорен 
зам. кмет 
 

   Организации 
по 
оползотворяв
ане на отп., 
Частни 
инвестиции и 
ПУДООС 

Минимизиран
е на 
отпадъците. 
Оползотворяв
ане на 
ценните 
суровини 

2.2. Вьвеждане на разделно 
сьбиране на оползотворимите 
компоненти от отпадьците към 
мястото на сьздаването им от 
тези, които ги сьздават:  
 -минимизиране на 
биоразградимите битови 
отпадъци чрез въвеждане на 
фамилно компостиране;            - 
разделно сьбиране на отпадъци 
от опаковки в домакинствата, 
административни и държавни 
учреждения, включващ 
осигуряване на специализирани 
съдове 

2010-2015г. Кмет, 
Общинска
та 
администр
ация (ОА) 

  609  Общински 
бюджет, 
ОПОС,  
ПУДООС 

Предотвратяв
ане 
замърсяванет
о на околната 
среда 

2.3. Прооектиране и изграждане на 
претоварна станция със 
сепарираща инсталация 

2010 - 
2012г. 

Кмет, 
Общинска
та 
администр
ация (ОА) 

25 Общински 
бюджет, 
ОПОС,  
ПУДООС 

Удължаване 
на експлотац. 
период на рег. 
депо. 
 

ЦЕЛ 3 ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО РАЗДЕЛЯНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ, СЪБИРАНЕ 
И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

3.1.   Усъвършенстване на системата 
за събиране извозване на БО: 
► Съдове за ТБО 
Кофи 120л. – 500 бр. 
контейнери 1, 1м3 – 250бр.. 
►Специализиран автомобил за 
събиране и извозване на ТБО-
1бр. 

2014г. 
 
 
 
 
 
 
 

ОА, 
Фирмата 
по 
събиране и 
извозване 
на ТБО 

 609   
    

Общински 
бюджет, 
ОПОС,  
ПУДООС 
Фирмата по 
събиране и 
транспортира
не на ТБО 

Подобряване 
на системата 
по 
сметосъбиран
е и 
сметоизвозва
не. 

3.2. 
 
 
     
 
 
      

Реализация на проект 
”Подобряване на качеството на 
предлаганата услуга от дейност 
”Чистота” 
►сметовозна машина 

2014г. ОА, 
Фирмата 
по 
събиране и 
извозване 
на ТБО 

След 
изготве
ни 
работни 
проекти 

Общ. бюджет, 
ПУДООС, 
фондове 

Подобряване 
на системата 
по 
сметосъбиран
е и 
сметоизвозва
не.  

 Фирмени програми 
3.3. Подобряване на съществ. 

практики и условия за събиране 
и транспортиране на битови 
отпадъци (*доставка на нова 
сметосъбираща техника и 
специализирани съдове, 
отговарящи на европейските 
стандарти)  

постоянен Фирмата 
по 
събиране и 
транспорт
иране на 
ТБО, ОА 

 Собствени 
средства 

Подобряване 
на качеството 
на живот и 
защита на 
околната 
среда 

ЦЕЛ 4 ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
4.1. Приключване на обект 

”Ликвидация на общинското 
депо за ТБО” 

2013г. Ресорен 
зам. кмет, 
ОА 

350 Общински 
бюджет, 
ОПОС,  

Предотвратяв
ане 
замърсяванет
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№ Мярка/дейност Начален и 
краен срок 

Отговорн
ик 

Очакв. 
Разходи 
(хил.лв) 

Предлагани 
източници за 
финансиране 

Ефект 

1 2 3 4 5 6 8 
 ПУДООС о на околната 

среда 
4.2. Експлоатация и обезопасяване 

на минна галерия с. Страшимир 
с цел контролиране и 
използване за запълване на 
празни очистни пространства с 
инертен материал, СО, земни 
маси и др. 
 

2013г. Ресорен 
зам. кмет, 
ОА 

350 Общински 
бюджет, 
ОПОС,  
ПУДООС 

Оползотворяв
ане на 
отпадъци. 

4.3. Откриване на процедура по 
отреждане на площадки за 
строителни отпадъци по 
населени места в общината 

2013г. Ресорен 
зам. кмет, 
ОА 

100 Общински 
бюджет, 
ОПОС,  
ПУДООС 

Оползотворяв
ане на СО 

4.4. Реализиране на проект 
”Инфраструктура за 
управление на животински 
отпадъци (трупосъбирателна 
площадка)” 

2013г. Ресорен 
зам. кмет, 
ОА 

100 Общински 
бюджет, 
ОПОС,  
ПУДООС 

Оползотворяв
ане на 
животински 
отпадъци. 

4.5. Управление на утайките от 
ПСОВ 

     

4.5.1. Решаване на проблема за 
третиране на утайките от 
ПСОВ - Златоград. 
 Провеждане на периодични 
изследвания на състава на 
утайките. 

 
2010г.- 
2012г. 

Началник 
на ПСОВ, 
ВиК 
Смолян 

 
 

 
ПУДООС,  
Общински 
бюджет 

Предотвратяв
ане 
замърсяванет
о на околната 
среда. 

4.5.2. Провеждане на процедури по 
избор на площадка за 
депониране на утайки от ПСОВ 

2011г. Зам.кмет, 
Упр. на 
ПСОВ 
Дирекция  
Иконом. 
развитие и 
екология 

 ПУДООС 
Общински 
бюджет 

Предотвратяв
ане 
замърсяванет
о на околната 
среда. 

4.5.3. При доказани качества на 
неопасни отпадъци за 
продължителен срок от време, 
утайките от ПСОВ да се 
депонират на контролирано 
депо и/или да се предоставят за 
нуждите на земеделието при 
строго спазване на 
изискванията на Наредбата, 
приета с ПМС № 262/2000г. 

Постоянен 
при 
експлоатац
ията на  
ПСОВ 

Зам.кмет, 
Упр. 
ПСОВ 
Дирекция  
Иконом. 
развитие и 
екология 

 ПУДООС и 
други 
източници 

Предотвратяв
ане 
замърсяванет
о на околната 
среда. 

4.5.4.  При аварийни ситуации и поява 
на   утайки с качества на опасен 
характер, същите да се 
депонират на депо за опасни 
отпадъци или да се  съхраняват 
в закрит склад върху твърда 
основа в района на ПСОВ 

 постоянен 
при 
експлоатац
ията на  
ПСОВ 

Упр. 
ПСОВ 
Дирекция  
Иконом. 
развитие и 
екология 

 ПУДООС и 
други 
източници 

Предотвратяв
ане 
замърсяванет
о на околната 
среда. 

ЦЕЛ 5 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СТАРИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ 
5.1. Създаване на регистър на 

ликвидираните депа и система 
за мониторинг на закритите 
депа 

Постоянен Общината, 
РИОСВ 

 ПУДООС,  
Общински 
бюджет, 
оператор на 
депото 

Обобщена 
информация 
за депата 

5.2. Закриване на съществуващите 2009г. Ресорен 15 ПУДООС,  Подобряване 
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№ Мярка/дейност Начален и 
краен срок 

Отговорн
ик 

Очакв. 
Разходи 
(хил.лв) 

Предлагани 
източници за 
финансиране 

Ефект 

1 2 3 4 5 6 8 
депа за отпадъци на 
територията на община 
Златоград, които не отговарят 
на действащата нормативна 
уредба. 

зам. кмет Общински 
бюджет, 
Външно 
финансиране 
 

качествата на 
околната 
среда. 

5.3. Събиране на данни и попълване 
на регистъра на 
съществуващите депа  

2011г. Ресорен 
зам. кмет 
 

20 Общински 
бюджет 

Обобщена 
информация 
за депата 

5.4. Подобряване на контрола на 
срещу нерегламентираното 
изхвърляне и изгаряне или 
друга форма на 
неконтролирано обезвреждане 
на отпадъците  

Постоянен Кмет или 
упълномо
щени от 
него лица 
 

 Общински 
бюджет 

Предотвратяв
ане 
замърсяванет
о на околната 
среда. 

5.5. Почистване на площи, 
замърсени с неопасни отпадъци 

постоянен Общ. 
администр
ация 

20 
годишн
о 

Общински 
бюджет, 
ПУДООС 

Подобряване 
качествата на 
околната 
среда. 

ЦЕЛ 6  ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И УСКОРЯВАНЕ НА 
ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА 

6.1. Изменение на съответните 
общински наредби за събиране, 
съхранение транспортирането 
на битови, строителни и масово 
разпространени отпадъци, в 
съответствие с изискванията и 
целите на националното 
законодателство  

Постянен-  
при 
необхомод
имост 

Общ. 
администр
ация 

  Създаване на 
работещ 
документ, 
включващ 
необходимите 
мерки за 
подобряване 
управл. на 
отпадъците 

6.2. Актуализация на общинската 
програма за управление на 
дейностите по отпадъците 

Постоянен  
През 5 
години, или 
при 
необходим
ост 

Общ. 
администр
ация 

15 Общински 
бюджет 

Създаване на 
работещ 
документ, 
включващ 
необходимите 
мерки за 
подобряване 
управл. на 
отпадъците 

6.3. Обучение на експерти постоянен Общ. 
Админист
рация, 
НПО 

5 Общински 
бюджет, 
външни 
донори 

Подобрено 
обслужванена 
гражданите и 
навременно 
решаване на 
задачите. 

ЦЕЛ 7 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАТЪЧНИ ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 
7.1. Анализ на количествения и 

качествен състав на ТБО и 
опасните отпадъци от бита 

2010 Общ. 
амин. 

10 ПУДООС Подобряване 
планирането 
на дейностите 
по 
управление 
на 
отпадъците 

7.2. Осигуряване на информация по 
отношение на рециклируемите 
отпадъци 

постоянен Ресорен 
зам. кмет 

  -      - Актуализация 
на 
информацият
а за фирмите 

7.3. Осигуряване на информация по 
отношение на битовите и 

постоянен Ресорен 
зам. кмет 

   -     - Актуализация 
на 
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№ Мярка/дейност Начален и 
краен срок 

Отговорн
ик 

Очакв. 
Разходи 
(хил.лв) 

Предлагани 
източници за 
финансиране 

Ефект 

1 2 3 4 5 6 8 
строителните отпадъци информацият

а за фирмите 
7.4. Идентификация на юридически 

и физически лица, при чиято 
дейност се генерират: 
● производствени отпадъци, 
които не притежават опасни 
свойства и които по общо 
количество са над 1м3 или 
1000кг. на денонощие; 
●опасни отпадъци, независимо 
от количеството им; 
● строителни отпадъци, които 
по общо количество са над 10 
м3 на денонощие 

постоянен Ресорен 
зам. кмет, 
Стопански 
субекти 

   -     - Актуализиран
е на 
информацият
а за фирмите, 
генериращи 
отпадъци 

7.5. Юридически и физически лица 
при чиято дейност се генерират 
опасни, производствени и 
строителни отпадъци,след 
утвърждаването им в РИОСВ, 
да представят в община 
Златоград собствени (фирмени) 
програми за управление на 
дейностите по отпадъците. 

Ежегодно 
до 30.03. 

Стопански 
субекти 

  - Собствени 
средства на 
стопанските 
субекти 

Съгласуване 
на действията 
по 
управление 
на 
отпадъците 

7.6. Предоставяне на обобщена 
периодична информация на 
обществеността чрез медиите 

постоянен Общинска 
Админист
рация 

  Повишаване 
на 
гражданската 
ангажираност 
по въпросите 
на 
управление 
на 
отпадъците 

ЦЕЛ 8 УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
8.1. Създаване на инспекторат за 

контрол на спазването на 
нормативните изисквания по 
управление на отпадъците  

2010г. Общински 
съвет,  
Кмет 

22 Общински 
бюджет 

Подобряване 
на контрола 
на спазване 
на 
нормативната 
уредба. 
Нов източник 
на средства за 
опазване на 
околната 
среда. 

8.2. Обучение на експерти и 
инспектори 

постоянен Общ. 
администр
ация, 
НПО 

 Общински 
бюджет, 
външни 
донори 

Подобрено 
обслужване 
на 
гражданите 
Подобрено 
навременно 
решаване на 
задачите. 

ЦЕЛ 9 УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 
9.1. Работа с обществеността и 

подрастващите по проблемите 
на управлението на отпадъците 

постоянен Общ. 
администр
ация и 
заинтересо

20 ПУДООС Повишаване 
информирано
стта на 
населението 
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№ Мярка/дейност Начален и 
краен срок 

Отговорн
ик 

Очакв. 
Разходи 
(хил.лв) 

Предлагани 
източници за 
финансиране 

Ефект 

1 2 3 4 5 6 8 
ваните 
страни 

Ангажиранос
т на 
населението 

9.2. Участие в конкурсите, 
провеждани в рамките на 
национална кампания “За чиста 
околна среда”- пролетен и 
есенен сезон в конкурсите в 
раздели: 
► За общини; 
►За райони с малцинствени 
групи; 
►За НПО; 
►За училищни звена 

постоянен Общ. 
администр
ация и 
заинтересо
ваните 

10 ПУДООС Подобряване 
качеството на 
околната 
среда 

9.3. Изготвяне на брошури, 
листовки и други 
информационни  
материали за запознаване на 
обществеността с проблемите 
по управление на отпадъците в 
общината 

постоянен Общ. 
администр
ация 

1 ПУДООС Повишаване 
информирано
стта на 
населението 

ЦЕЛ 
10 

УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА 
НА ЕС 

10.1 ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 
10.1.1 Осигуряване на комплекти 

контейнери за разделно 
събиране на опаковки или на 
събирателни пунктове; 
въвеждане на задъл-жения към 
собствениците или наемателите 
на търговски обекти, 
домсъветите, собствени-ците 
(или наематели) на 
еднофамилни жилища и др. 
(санкции) 

Постоянен  30 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 

Удължаване 
живота на 
регионалното 
депо 

10.1.2 Контрол над изхвърлянето на 
отпадъци от опаковки в съдове 
за смесени битови отпадъци; 
въвеждане на глоби  

Постоянен  10 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 

Подобряване 
качеството на 
околната среда 

10.1.3 Стимулиран на търговци, които 
използват само биоразградими 
торбички и опаковки чрез 
отстъпка (около15-процентна) 
от таксата за битови отпадъци 

Постоянен  10 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 

Подобряване 
качеството на 
околната среда 

10.2 БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ  
10.2.1 Изменение и допълнение на 

общинската наредба по чл. 19 
от ЗУО; въвеждане на 
задължения към собствениците 
или наемателите на търговски 
обекти и заведения за 
обществено хранене, 
домсъветите, собствениците 
(или наематели), на жилища и 
др., както и към лицата, 
извършващи дейности с 
биоразградими отпадъци; 

Постоянен Кмет,  
ОА 

 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 
 

Предотвратява
не  
замърсяване на 
ОС 

10.2.2 Създаване на предпоставки за Постоянен Кмет,   Общински Подобряване 
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№ Мярка/дейност Начален и 
краен срок 

Отговорн
ик 

Очакв. 
Разходи 
(хил.лв) 

Предлагани 
източници за 
финансиране 

Ефект 

1 2 3 4 5 6 8 
установяване на материален 
стимул за намаляване на 
биоразградимите отп. за 
депониране чрез обосноваване 
на необходимостта от промяна 
на такса „битови отпадъци” 

ОА бюджет, 
ПУДООС 

качеството на 
околната среда 

10.2.3 Разработване на план за 
поетапно въвеждане на 
разделно събиране и/или 
домашно компостиране 
(домашни компостери) 

Постоянен Кмет,  
ОА 

30 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 

Удължаване 
живота на 
регионалното 
депо 

10.2.4 Организиране на разяснителни 
кампании сред населението за 
ефективно въвеждане на 
практики по оползотвиряване 
на биоразградими отпадъци. 

  10 Общински 
бюджет, 
ПУДООС, 
частни 
инвеститори 

 

10.3 ОБЕМИСТИ / ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ 
10.3.1. Отреждане на площадка за 

периодично събиране на 
едрогабаритни отпадъци със 
специализиран транспорт и 
последващо третиране от 
специализирана фирма 

Постоянен Кмет,  
ОА 

20 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 
 

Удължаване 
живота на 
регионалното 
депо 

10.3.2. Провеждането на кампании 
(веднъж или няколко пъти в 
годината) за събиране на 
отпадъците от домовете или 
предаването им на определени 
от общината места. 

Постоянен Кмет,  
ОА 

20 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 
 

Подобряване 
качеството на 
околната среда 

10.4 НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ 
10.4.1 Отреждане на площадка за 

периодично събиране на 
негодни за употреба 
автомобилни гуми и 
последващо третиране от 
специализирана фирма 

Постоянен Кмет,  
ОА 

30 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 

Удължаване 
живота на 
регионалното 
депо 

10.4.2 Провеждане на кампании 
(веднъж или няколко пъти в 
годината) за предаването на 
автомобилни гуми на 
определени от общината места. 

Постоянен Кмет,  
ОА 

10 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 

Подобряване 
качеството на 
околната среда 

10.4 ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
10.4.1 МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ 
10.4.1.1 Развиване на много точна 

отчетност на количествата 
отпадъци. Контрол на 
управлението на тези отпадъци. 
Строги санкции при неспазване 
на предписанията 
„замърсителят плаща”  

Постоянен Кмет,  
ОА, 
РИОСВ, 
РИОКОЗ 

30 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 
 

Подобряване 
качеството на 
околната среда 

10.4.1.2 Сключване на договор със 
специализирана, лицензирана 
фирма за обезвреждане/ 
третиране на медицинските 
отпадъци 

Постоянен Кмет,  
ОА 

30 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 
 

Подобряване 
качеството на 
околната среда 

10.4.2 ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС) 
10.4.2.1 Подобряване на контрола на 

изоставени излезли от употреба  
Постоянен Упълном. 

от кмета 
1 Общински 

бюджет 
Предотвратява
не  
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№ Мярка/дейност Начален и 
краен срок 

Отговорн
ик 

Очакв. 
Разходи 
(хил.лв) 

Предлагани 
източници за 
финансиране 

Ефект 

1 2 3 4 5 6 8 
МПС лица, 

контролни 
органи 

замърсяване на 
ОС 

10.4.2.2 Усъвършенстване на системата 
по събиране, съхранение и 
разкомплектоване на 
изоставени МПС 

Постоянен Общ. 
администр
ация 

1 Общински 
бюджет 

Предотвратява
не  
замърсяване на 
ОС 

10.4.3 ОТРАБОТЕНИ  МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ 
10.4.3.1 Актуализиране на списъка на 

определените места за смяна на 
отработените моторни масла на 
територията на общ. Златоград 
и информиране на 
обществеността  

Постоянен 
при 
необходим
ост 

Общ. 
администр
ация 

  Информиранос
т на 
населението 
Предотвратява
не  
замърсяване на 
ОС 

10.4.4 ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ И ДРУГИ ЛАМПИ, СЪДЪРЖАЩИ ЖИВАК 
10.4.4.1 Усъвършенстване на системата 

за разделно събиране на 
луминесцентни лампи и лампи, 
съдържащи живак 
 
 

2010-
2012г. 

Общ. 
администр
ация 

    30 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 
 

Съвременно 
управление на 
опасните 
отпадъци от 
бита, защита на 
околната  
среда  
Предотвратява
не  
замърсяване на 
ОС 

10.4.4.2 Обособяване   на складове за  
луминесцентни  лампи и лампи, 
съдържащи живак. Доставка на 
съдове за съхранение на 
луминесцентни  лампи. 

2010-
2012г. 

Общ. 
Администр
ация,  

    30 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 
 

Намаляване на 
потока от  
флуоресцентни  
лампи общия 
поток 
отпадъци. 
Предотвратява
не  
замърсяване на 
ОС 

10.4.5 БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 
10.4.5.1 Поетапно реализиране на 

проекти и кампании за събиране 
на малки батерии в общината 

2010-
2012г. 
 

Общ. 
администр
ация, 
НПО, 
 

5 за 
година 

ПУДООС 
(чрез  
средствата от  
продуктови 
такси) 

Съвременно 
управление на 
опасните 
отпадъци от 
бита, защита 
на околната  
среда  
Предотвратява
не  
замърсяване на 
ОС 

10.4.5.2 Реализиране на пилотен проект 
за събиране на малки батерии в 
общината 

2011-
2015г. 

Общ. 
администр
ация 

85 ПУДООС Намаляване на 
потока от 
малки батерии 
в общия поток 
отпадъци. 
Предотвратява
не  
замърсяване на 
ОС 
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№ Мярка/дейност Начален и 
краен срок 

Отговорн
ик 

Очакв. 
Разходи 
(хил.лв) 

Предлагани 
източници за 
финансиране 

Ефект 

1 2 3 4 5 6 8 
10.4.6 ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА  ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 
10.4.6.1
. 

Провеждане на кампании 
годишно  най-малко 2 пъти за 
събиране на ИУЕЕО 

Постоянен Кмет,  
ОА 

5  Предотвратява
не  
замърсяване 
на ОС 

10.4.7 УТАЙКИ ОТ ПСОВ 
10.4.7.1 Изготвяне на програма за 

управление на утайките от 
ПСОВ. Постоянен контрол и 
третиране на утайките / 
обезводняване с цел 
последващо 
оползотворяване/депониране. 

Постоянен Началник 
ПСОВ 
Златоград 
ВиК 
Смолян 

20 ПУДООС Предотвратяв
ане  
замърсяване 
на ОС 

10.4.7.2 Отреждане на площадка за 
временно съхранение на 
инцидентно появили се опасни 
утайки в рамките на ПСОВ, или 
депо за опасни отпадъци.  

Постоянен Началник 
ПСОВ 
Златоград 
ВиК 
Смолян, 
ОА 

30 ПУДООС 
 

Подобряване 
качеството на 
околната 
среда 

10.4.8 ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА 
10.4.8.1 Изграждане на център за 

приемане за временно 
съхранение на опасни отпадъци 
от домакинствата 

2010-2012 Кмет,  
Общ. 
Администр
ация 

30 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 
 

Съвременно 
управление 
на опасните 
отпадъци от 
бита, защита 
на околната  
среда  
Предотвратяв
ане  
замърсяване 
на ОС 

10.4.8.2 Организиране на периодично 
събиране на опасните отпадъци 
от домакинствата посредством 
специализиран автомобил  

Постоянен Кмет,  
Общ. 
Администр
ация 

30 Общински 
бюджет, 
ПУДООС 
 

Подобряване 
качеството на 
околната 
среда 

10.4.9 Фирмени програми 
 Контрол от общината по 

изпълнение на фирмените 
програми по опазване на 
околната среда и дейностите по 
управление на отпадъци 

Постоянен Общ. 
администр
аци 

  Подобряване 
качеството на 
околната среда 

14 ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ  

•  Закон за управление на отпадъците ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г. с изм. и доп. 
•  Закон за опазване на околната среда, Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септ. 2002г., с изменения и 

допълнения 
•  Наредба №5 за управление на отпадъците в община Златоград 
•  Общинска програма за опазване на околната среда /2008-2013/ на община Златоград 
•  Общински план за развитие /2005-2013/ на община Златоград 
•  http://www.riewsm-bg.eu Зелени книги 
•  Ръководство за разработване на общински програми за управление на дейностите по 

отпадъците  
•  Писмо от община Златоград във връзка с предоставяне на информация за регионалната и 

общинска програма за управление на отпадъците 2009-2013г.  
•  Наредба № 9 от 28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
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дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените 
разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, издадена от 
министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и 
благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 95 от 26.10.2004г., 
попр., бр.113 от 28.12.2004г.  

•  зелената книга на РИОСВ - Смолян за 2007 и 2008г. 
•  Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2008-2013г. 
•  Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване 

и третиране и трнспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване(обн. 
ДВ., бр.36/2006г.) с изменения и допълнения. 

•  Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни води 
за нуждите на земеделието ДВ бр.112 / 23.12. 2004г. 

•  Закон за опазване на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.35 от 24 април 1996г.) с изменения и 
допълнения. 

•  Количествен и морфологичен анализ на отпадъците за общините Мадан, Неделино и 
Златоград. 

•  Наредба № 8 от 24 август 2004г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци, Обн. ДВ. бр.83 от 24 Септември 2004г.  

•  Наредба №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 
съоръженията за третиране на отпадъци, Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г. 

•  Закона за обществените поръчки ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г. с изменения и допълнения 
•  http://www.madan-bg.com 
•  „Климатичен справочник за България” – Институт по хидрология и метеорология 
•  Развитие на инфраструктурата за управление на отпадъци с подкрепата на Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013г.”,документ, разработен във връзка с оперативна 
програма “Околна среда 2007–2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния фонд на ЕС - април 2009г. - Дирекция “Кохезионна политика за 
околна среда” МОСВ. 

•  Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране – юни 2007г. МОСВ 

•  Добри практики за минимизиране и екологосъобразно управление на отпадъците – 
издание, финансирано от ЕК – София 2005г. 

 
 
 


